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Abstract

Electric vehicle charging and residential complex
electricity use: modeling of aggregate electricity use

Andreas Lundgren

This thesis examines charging of electric vehicles with charging power of 3,7 kW, in
connection to an apartment building in Sweden. Also the power consumption of six
electric vehicles are investigated.  

The charging-simulations of the electric vehicles were performed with the electric
vehicle charging model (Grahn-Munkhammar) in MatLab. To simulate general energy
use for a housing complex, the measured energy consumption per year for a building
with 24 apartments was used.

Three different systems with charging over a year were simulated. One system
included six different models of electric vehicles, another system included six Tesla
model S and yet another one included six Mitsubishi Outlanders. 

The simulations of electric vehicle charging resulted in a charging pattern with a
considerable variability and an aggregation effect with a value over 20 % for all three
systems. Results show that electric vehicle charging adds to the power peaks of the
apartment building. However, according to the model, the aggregation effect implies
that effect values of total electric vehicle charging were not harmful to an apartment
building with a fuse of 63 A.
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Sammanfattning 

Transportsektorn är ett område där Sverige inte kommit lika lång i omställningen till ett 

hållbart och klimatsmart samhälle, som inom energi och energieffektivisering. Det finns 

dock mål om att uppnå en fossilfri fordonsflotta till år 2030 och för att detta ska kunna 

uppnås kommer en ökad elektrifiering av transporterna behöva ske. Denna rapport 

fokuserar på privatbilar, elbilar och laddhybrider och normalladdare med en 

laddningseffekt på 3,7 kW. 

För att nå uppsatta politiska miljö-och klimatmål kommer elbilarna behöva öka i antal 

och detta är även en framtida utveckling som börjar ses som en trolig utveckling. 

Elbilarna förmodas för de kommande modellerna som kommer ut inom några år, vara i 

en prisklass motsvande vanliga traditionella fossilbränsledrivna bilar. Även 

batterikapacitet och färdsträckan för dessa tros öka till att ligga kring ca 30 mil. Dock 

har dagens elbilar en batterikapacitet som, för majoriteten av alla resor som sker idag, 

täcker färdvägen, men har högt inköpspris relativt traditionella fossilbränsledrivna bilar. 

Utbyggnaden av infrastrukturnätet med laddstationer för elbilar kommer öka i intensitet 

under de kommande år mellan 2016 till 2018, med tillförsel av statliga investeringsstöd 

genom klimatklivet, företag och kommuner som också investerar i olika laddstationer.   

Dagens bilanvändning visar på att bilar under 95 % av tiden står parkerade. Detta gör att 

det i dagens läge är intressant att undersöka normalladdstationer som laddar bilen under 

flera timmar när bilen står parkerad över natten eller utanför arbetet på dagen. Detta 

innebär att laddstationer i anslutning till hemmen kommer bli avgörande för att kunna 

öka antalet elbilar, om bilen fortsätter användas som idag. Dessa laddstationer i 

anslutning till bostadsfastigheter kommer troligen att bli vanliga och utvecklingen i 

Sverige går mot mer smarta elnät och effektbalansering. Därför undersöks i denna 

rapport hur effektförbrukningen påverkas om flera bilar laddas i anslutningen till 

fastigheten.  

Resultaten visar att variationen mellan effektförbrukningen mellan elbilarna och 

elförbrukningen för fastigheten var så stor, att utan styrd laddning för bilarna, var det en 

sammanlagringseffekt på mellan 21 %  och 27  %. Beroende på vilken batterikapacitet 

bilarna i modellen var satta att ha. Resultatet visade att laddningen av sex elbilar i 

anslutning till en större fastighet med en säkring på 63 A, inte gav upphov till 

kostsamma eller skadligt effektpikar för nätanslutningen.   
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Executive summary 

Laddningen av bilarna över året hade en så stor naturligt varierande förbrukningsprofil, 

att sammanlagringseffekten mellan bilarna och fastigheten blev så hög att systemets 

effektuttag inte skulle vara skadligt för en fastighet med en säkringsanslutning på 63 A. 

Detta gäller för alla tre scenarier av bilar, bara Teslabilar med största batterikapacitet, 

bara laddhybrider med minde batterikapacitet och för sceneriet med olika bilmodeller.    

Det resultat som kunde ses för sceneriet med olika elbilsmodeller och fastighetsel, var 

en maxeffekt på 21,7 kW och en sammanlagringseffekt på 27 %. För simuleringarna 

med Teslabilarna fick systemet ett maxvärde på 22,7 kW och en sammanlagringseffekt 

på 21,4 %. Systemet med Mitsubishibilar fick ett maxvärde på 20,5 kW och 

sammanlagringseffekt på 23,3 %. Gick även att utläsa att den vanligaste effekten under 

året för alla tre scenarierna var 4 kW och att det inte skede någon laddning av elbilarna 

för mer än 60 % av året, nästan 80 % för Mitsubishibilarna.  

Detta var sålunda utan styrd laddning av elbilarna, men detta kan vara motiverat ur 

ekonomisk synvinkel, med billigare effekt och elpris under visa perioder av dygnet. 

Styrd laddning kan också motiveras för elbilsladdning i större system, fler elbilar, och 

för att bättre integrera elbilsladdningen med ett framtida smartare elnät och fastigheter.  

En ekonomisk uppskattning gav ett resultat på att man under ett års drift kunde spara in 

ca 9,3 kkr för en elbil kontra en vanlig bensinbil, och ca 8,1 kkr för en laddhybrid. 

Vilket gav en ungefärlig bild av priset man kan ta ut för ett abonnemang för 

elbilsladdning under ett år, om man vill ha en ekonomisk vinst med eldriften för 

användaren 
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Förord 

Ett argument som återkom flera gånger i olika rapporter och källor var att kunskapsbrist 

hos potentiella användare var ett stort problem för utvecklingen av elbilarna, mer än 

själva tekniken idag. En förhoppning som jag har med detta arbete är att det ska kunna 

hjälpa till att klargöra förutsättningarna och beskriva en trolig framtida utveckling för 

elbilar, laddstationer och laddinfrastruktur.                                                                                                         

Jag vill tack Charlotte Eisner på Charge Amps som fungerat som handledare för detta 

arbete, som hjälpt till med utformningen av projektet och med kontakter. Jag vill även 

tacka Joakim Munkhammar på Uppsala Universitet som har varit viktig för detta arbete, 

genom att fungera som ämnesgranskare och hjälpa till mycket kring 

modelleringsprogrammet för elbilarna och utformandet av rapporten.    
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1. Inledning 

1.1 Förutsättning 

En framtida möjlig utveckling för att nå det uppsatta målet av en fossiloberoende 

fordonsflotta år 2030 inom transportsektorn, är en ökad elektrifiering av fordonsflottan i 

Sverige (Holmström, m.fl. 2013). Laddbara bilar, elbilar och laddningsbara hybridbilar 

börjar idag introduceras i allt större grad på den globala fordonsmarknaden. De börjar 

också kostnadsmässigt närma sig traditionella fossilbränsledrivna bilar. I nuläget saknas 

dock ett utbyggt system för laddning. Utveckling av effektiva laddningslösningar 

kommer att vara avgörande om tekniken med laddbara bilar ska ha framgång och bidra 

till att nå miljömålen i Sverige (Holmström, m.fl. 2013). Tillika är kunskap och 

acceptans för de laddbara bilarna viktigt om användningen av dessa ska kunna öka i 

framtiden. Där kan man se att mer information om infrastruktur och laddbara bilar är 

kritiskt för att folk ska börja satsa på denna transportteknik (Energimyndigheten, 2015). 

Med en situation där bilen står parkerad en så står del av tiden, 95 %, och ofta i 

hemmamiljö (Energimyndigheten, 2016). Så förmodas följaktningen att laddning med 

normalladdare i anslutning till bostäder blir mer frekvent i framtiden. Därför är 

installation av stationära laddstationer i fastigheter viktigt för att driva på den fortsatta 

utvecklingen mot en ökad användning av laddbara bilar. Det är dessutom avgörande att 

det tas fram effektiva system för dessa laddstationer, så att fler fastighetsägare väljer att 

investera i sådana. Det är också väsentligt att veta hur det ökade effektuttaget från 

elnätet för laddningen av bilarna kommer påverka fastighetens elnät.  

Fastigheter har idag varierande energianvändning över dygnet med effekttoppar 

samtidigt som elnätet i stort går mot att bli mer känsligt för variation i effekt p.g.a. ökad 

andel intermittent förnyelsebar energi och minskad reservkraft. Detta tros i framtiden 

komma att leda till ett ökat behov av effektbalansering för elnätet i stort och även för 

enskilda fastigheter. Utvecklingen går idag mot ett system med mera smarta elnät och 

produkter som kan styra elanvändningen och laster, och då jämna ut effektkurvan för 

fastigheterna. Detta borde ge en god förutsättning för styrd laddning av bilarna i 

anslutning till fastigheterna, genom installation av smarta styrbara laddstationer vid 

fordonsparkeringarna (Ångman K, 2012).   

Vid laddning av flera bilar samtidigt vid flerbostadshus, anses det finnas en risk för att 

fastighetenselnät kan överbelastas. Detta kan då ge ett behov av att installera en större 

säkring eller grövre kabel för fastigheten (Roadmap: Sweden, 2012).    

Det som kommer studeras i detta examensarbete för Charge Amps, är hur 

effektförbrukning över ett år utfaller för ett system med en fastighet och laddning av 

flera laddbara bilar i anslutning till fastigheten. För simulering används givna uppmäta 

timvärdesdata för ett års energiförbrukning för en fastighet på 24 lägenheter. De 

laddningssystem som simuleras över ett år, genom datamodellering i MatLab, är sex 

normalladdstationer med en laddeffekt på 3,7 kW. Antar att säkringen för fastigheten är 
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på 63 A, vilket ger en gräns på 25,1 kW för effekttopparna av elbilsladdning och 

fastighetsel. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta projektarbete är att teoretiskt undersöka effekterna på elanvändningen 

när stationär elbilsladdning introduceras i hemmamiljö, exempelvis genom laddning i 

garage och andra parkeringsplatser i anslutning till fastigheter. En förhoppning är att 

den här studien ska hjälpa till att informera berörda parter om gällande förutsättningar, 

då det verkar finnas stor osäkerhet kring hur ökad elbilsladdning i större flerfamiljshus 

påverkar effektuttaget från elnätet.  

1.3 Mål  

Huvudmålet med detta arbete är att undersöka elbilsladdning och nätinteraktion för en 

bostadsfastighet, och då teoretiskt studera hur elbilsladdning och fastighetsel integrerar 

med elnätet baserat på data för fastighetsel och elbilsladdning. Ett delmål är då att 

kvantifiera sammanlagringseffekten för systemet med fastighetsel och laddning av 

elbilar. Ett annat delmål är att göra en litteraturstudie om laddningssystem för elbilar, 

laddinfrastruktur, laddbara bilar och tariffer. Ett ytterligare delmål var att modellera 

system av fastighetsel och elbilsladdning, och implementera detta i MatLab.  

1.4 Avgränsningar 

För detta examensarbete har avgränsningar gjorts till att enbart kolla på laddning med 

sex Haloliknade laddstationer, på enfas 16A, med ca 3,7 kW laddningseffekt utan styrd 

laddning. Systemet som simuleras har också avgränsats till att representera en fastighet 

med 24 lägenheter. En ytterligare avgränsning var att ingen laddning utanför detta 

system görs, exempelvis på arbetsplats etc. Sex stycken elbilsmodeller bestämdes till att 

simuleras. Ett antagande som görs är att försämring av batterikapacitet under bilens 

åldrande inte tas med.  

1.5 Känslighetsanalys 

De känslighetsanalyser som görs i denna rapport är att: olika bilmodeller modelleras, 

förutom modelleringar av systemet med sex olika bilmodeller, så görs samma 

modelleringar fast med sex Teslabilar respektive sex Mitsubishibilar. 

Mätosäkerhetsberäkningar utförs för att undersöka variationen mellan de olika 

modelleringarna av bilarna.  
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2. Bakgrund 

2.1 Elnätet  

Elnätet i Sverige har växt fram sedan slutet av 1800 talet och är idag ett nät med tre 

olika nivåer: stamnätet, regionsnäten och lokalnäten. Det är stamnät med 

högspänningskablar som transporterar elektriciteten längre sträckor i landet till de olika 

regionnäten där spänningen transformeras. Sedan är det olika lokala elnät som är 

anslutna till hushållen (Svenska energi, 2012).  

Det är nätägarna till de lokala och regionala näten som ansvarar för att elförsörjningen 

ska uppnå en vis leveranskvalitet. Det som menas med leveranskvalitet är att det finns 

leveranssäkerhet och spänningskvalitet. Det är idag kostsamt för samhället med avbrott 

och dålig spänningskvalitet, därför finns det lagstadgat hur långa och många avbrott 

som får ske och att en viss spänningskvalitet ska hållas. Det svenska elnätet har de 

senaste åren gått mot mindre reserv och baskraft i elnät och mer väderberoende 

elproduktion och även en mer föränderlig elkonsumtion. Vilket kan komma att leda till 

större problem för elföretagen att hålla en god leveranskvalitet (Ei, 2015a). 

Spänningskvaliteten på elnätet kan påverkas av ett flertal parametrar, t.ex. produktion, 

transmission och elkunder. Om spänningskvaliteten på elen inte bedöms vara tillräckligt 

bra enligt energimarknadsinspektionens föreskrifter är nätägaren enligt ellagen SFS 

1997:857 skyldig att lösa problemet. Det nätägaren kan göra för att styra spänningen 

och påverka spänningskvaliteten är främst att se till att nätet är dimensionerat för de 

belastningar som det utsätts för genom uttag och inmatning av effekt (Ei, 2015b).    

2.2 Effektbalansering 

Ett sätt att lösa det växande problemet med variationer mellan effektbehovet i 

fastigheter och tillgången av effekt på elnätet, för att upprätthålla en god 

spänningskvalitet, är effektbalansering. En balanseringslösning som finns för att lösa 

fastigheters problem med effekttoppar under specifika tider, är genom direkt 

laststyrning. Med direkt laststyrning är det möjligt för producenten att fjärrstyra 

effektuttaget och styra bort olika laster för användaren när det finns en effektbrist på 

nätet. En annan lösning är indirekt laststyrning där styrningen sköts av effektanvändaren 

som genom prisincitament, tidstariffer eller effekttariffer, själv uppmanas att minska 

sina effekttoppar genom att styra belastningen till specifika tider. Dessa lösningar för 

effektreglering på användarsidan är det som föredras av elproducenterna, istället för den 

stora kostnaden det är för energiföretagen att installera mer effekt (Knorring M, 2004). 

Ett problem med dagens elmarknad är att elhandlarna har svårt att få kunder att vara 

aktiva och anpassa sin energianvändning mer efter tillgången av och priset på energin 

(Regeringen, 2011).      
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2.2.1 Smarta elnät  

Utvecklingen av elsystem i Sverige och Norden går som tidigare nämnt mot en ökad 

andel förnyelsebar och icke reglerbar energiproduktion, vilket tros leda till större 

kostnader och krav på effektbalansering på elnätet. Detta är en utveckling av elnätet där 

smarta elnät kan komma att användas för att få en mer effektiv elanvändning. Smarta 

elnät är ett begrepp som skildrar hur det framtida elnätet förmodas se ut, med mer 

integrerad kommunikation och informationsteknik inbyggt, för mer kontinuerlig och 

även dubbelriktad information om hur energiströmmar ser ut i elnätet. Detta framtida 

system ska således på ett kostnads effektivt sätt, ge kunderna och producenterna 

kapaciteten att reagera på prissignaler och information från elnätet. Systemet spås alltså 

stärka elkonsumenternas ställning på elmarknaden, detta genom att de ges tekniska 

möjligheter att vara aktiva och integrera mer med elmarknadssystemet. Smarta elnät är 

ett system som ska ge ett effektivt elnät med låga förluster, hög försörjningskvalitet och 

säkerhet. Smarta elnät är tänkt att täcka hela elnätet, med alla olika spänningsnivåer, och 

begreppet inbegriper även nya former av energilagring, elkraftteknik och avancerade 

systemlösningar. I begreppet smarta elnät lyfts styrd laddning av laddbara bilar fram 

som en åtgärd för effektutjämning i framtiden (Regeringen, 2011).  

2.2.2 Aktiva hus 

Styrning av laster och smart teknik för byggnader och fastigheter tros i framtiden ha en 

stor betydelse för energiomställningen och utvecklingen av det smarta elnätet. Det 

uppskattas att ca 30 % av den totala energikonsumtionen i Sverige går till byggnader 

och fastigheter, vilket gör det intressant att kunna reglera energiförbrukningen för dessa. 

En idé för styrning är att en energiorder läggs på när man vill att en funktion som 

tvättmaskin ska vara klar och så får elleverantören styra elproduktionen och lasterna 

med hjälp av realtidsinfo om framtida energiförbrukning för flera personer (ABB, 

2016).           

2.2.3 Elmätare 

En förutsättning för installation av flera smarta produkter och styrning av elförbrukning 

är utökad mätning av elförbrukningen i fastigheten över dygnet. Och då krävs bra 

elmätare. I dag bedöms ett flertal av hushållen i Sverige ha den första generationens 

smarta elmätare, men denna tros inom en nära förestående framtid bli utbytt mot andra 

generationens elmätare (Marknadskontrollrådet, 2015). Denna typ av elmätare bedöms 

ha fler funktioner och potentiella mervärden, som att den ska kunna ge information om 

avbrott och utläsa vilken tid det kommer vara billigast att köra hushållsmaskiner. Detta 

kommer då som tidigare nämnt att möjliggöra större styrning av elanvändningen för 

konsumenten men även ökade krav på mätning för elnätsföretaget. Dessa smarta 

elmätare kommer vara en förutsättning för konsumenterna att kunna prova olika 

betalsätt och tariffer för sin elförbrukning. Smartare elmätare och i förlängningen 

smartare hem bedöms uppmuntra till ökad användning av laddbara bilar och möjlighet 

att ladda dessa när eltillgången är stor. Även att i framtiden använda batteriet i de 
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laddbara bilar för att lagra el ses som en möjlighet för effektutjämning vid hög 

efterfrågan (Marknadskontrollrådet, 2015). I och med kravet på månadsmätning som 

infördes från 2009 har det installerats en stor mängd smarta elmätare i svenska hem som 

klarar av fjärravläsning. År 2012 infördes timmätningsreformen, att alla kunder med 

timavtal hade rätt till kostnadsfri timmätning. Under 2012 uppskattades det finnas 

omkring 5,3 miljoner mätpunkter installerade. Vissa nätföretag började timmäta sina 

kunder på eget initiativ och timstatistik bedömdes 2013 vara tillgängligt för ca 76 % av 

alla elkunder. Insamlandet av dessa uppgifter skedde för varje dygn eller oftare för 96 % 

av uttagspunkterna (Nordstedt m.fl. 2015).                     

Det pågår arbete på EU nivå om att ta fram bestämmelser om vilka funktioner som 

dessa framtida smarta elmätare ska ha. Det som ses som den viktigaste funktionen är att 

elnätsföretagen ska kunna läsa av elförbrukningen automatiskt på distans, med låga 

avläsnings intervall (Regeringen, 2011). Svensk Energi (2015) beskriver dagens 

installerade system för elmätning som fungerande på ett bra och tillförlitligt sätt och att 

de redan nu uppnår de Europeiska kraven på smarta mätare i huvuddrag. De är oroliga 

för en utveckling som kommer skilja sig kraftigt mellan de olika europeiska länderna 

och vill veta mer om vilka krav som kommer bli minimum för hela Europa. Några 

funktioner som EU – kommissionen rekommenderar är att de ska finnas möjlighet till 

direkt avläsning för kund eller tredje part, som ska kunna möjliggöra energibesparande. 

Även att det ska vara 15 minuters mätningar för återkoppling till konsumenten, 

konsumenten ska kunna avläsa om energianvändningen svarar mot åtgärderna. Dagens 

mätare har en avskrivningstid och beräknad teknisk livslängd på ca 10 år, vilket ger att 

installationen av de nya elmätarna är planerade till perioden 2017 till 2027, medan vissa 

nätföretag säger att de kommer bytta ut mätarna efter hand som de slutar fungera och 

inte i den angivna perioden (Nordstedt m.fl. 2015).    

2.2.4 Lagstiftning för elmätare  

Gällande mätningarna som krävs för att kunderna ska kunna styra sin egen 

elanvändning, är det bestämt i ellagen (1997:857) 3 kap. 10 § att nätkoncessionshavaren 

är skyldig att utföra mätningar av mängd överförd el och fördelning över tid. För 

användare med ett säkringsabonnemang på maximalt 63 A är det istället krav på att det 

ska göras både en preliminär beräkning av tidfördelningen och mängden el och en 

slutlig mätning av hur dessa blev. Den preliminära beräkningen behöver inte 

nätkoncessionshavaren gör om elanvändaren begär att det ska ske en mätning av 

mängden överförd el och tidfördelningen för den. Nätkoncessionshavarna är även 

ansvariga för att resultaten från mätningarna och deras beräkningar rapporteras.   

Kostnaden för dessa mätningar och beräkningar av mängd överförd el och hur 

användningen av den är fördelad över tid, regleras i ellagen (1997:857) 3 kap. 11 §.  

Enligt denna lagstiftning så ska merkostnad för mätningen enligt tidigare nämnda form 

ej få debiteras enskilda elanvändare. Om dock elanvändaren efterfrågar att dennes 

elförbrukning skall mätas på annat sätt än enligt de sätts som togs upp i 10 §, så kan 

denna debiteras merkostnaderna för detta av nätägaren. Användaren kan då debiteras 
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förutom kostnaden för själva mätningarna och inrapporteringen, även kostnaden för 

själva mätaren med insamlingsutrustning och installationskostnaden om det krävs en 

annan mätutrustning än vad som krävs för mätningar enligt tidigare nämnda förskrifter. 

Det är nätmyndigheten som är ansvarig myndighet och som ska ta upp och pröva 

konflikter, angående denna lagtext, mellan elanvändare och nätägare beträffande 

kostnader för mätningar och beräkningar. 

2.3 Laddsystem  

Det finns idag olika sätt att dela in laddstationer, Naturvårdsverket (2016a) tar upp två 

klasser: Laddare med en laddningseffekt under 22 kW är normalladdare och laddare 

med laddningseffekter över 22 kW klassas som snabbladdare. Sättet som Björ (2013) tar 

upp har ett indelningssystem med tre klasser för laddning av laddbara bilar: 

normalladdning, semisnabbladdning och snabbladdning. För detta arbete har 

indelningen av laddsystem som Björ (2013) tar upp valts att användas, detta för att det 

är tydligare definierat vilken laddningsgrupp som är mest intressant för denna studie. 

Följaktligen är normalladdning en laddare med en laddningseffekt på 2,3 kW till 4,2 

kW. Denna laddningseffekt är idag den vanligaste laddningsformen för laddbara bilar 

och är ofta på enfas växelström. Det är en laddningsform som lämpar sig för laddning 

hemma över natten eller under dagen vid arbetsplatsen. Den andra laddningsformen, 

semisnabbladdning, har en laddningseffekt på 7,4 kW till 30 kW. Dessa laddsystem 

använder både en och tre fas växelström och likström, är vanlig att använda vid 

offentliga parkeringar med några timmars parkeringstid. Den sista är Snabbladdning 

med hög laddeffekt, 44 kW till 50 kW. Det är laddning som är tänkt att användas för att 

förlänga bilarens räckvidd  och inte för daglig laddning då det kan riskera slita på 

batteriet (Björ, 2013). 

2.3.1 Kontakter 

För normalladdning används typ 1 och typ 2 kontakter i bilarna, med schuko eller CEE 

kontakter mot vägguttag. För snabbladdning och semiladdning med likström används 

CHAdeMO och Combo T2 kontakter (Björ, 2013). Kontakt typ 2 är idag satt att vara 

standard uttaget för EU (Elbilsexperten, 2016a). 

2.3.2 Säkerhetsnivåer 

För laddning av laddbara bilar finns det idag fyra olika säkerhetsnivåer, Mode 1, 2, 3 

och 4. Mode 1-laddning är laddning från ett vanligt eluttag med jordfelsbrytare. För 

Mode 2-laddning är det också laddning i ett vanligt eluttag, men med en kontrolldosa 

innehållande jordfelsbrytare och andra komponenter monterad på laddningskabeln för 

att kontrollera laddningen. Mode 3-ladding innebär att man har kontrollutrustning både 

på laddstationen och på fordonet, att ingen ström går från laddstationen för än de två 

kommunicerar med varandra. Mode 4-laddning är för laddning med likström och är satt 

till att vara EU standard för snabbladdning, precis som Mode 3 är bestämd att vara 

standard för normal – och semisnabbladdning (Emobility, 2016).      
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För laddning övernatt vid hemmet, arbetsplats och parkeringsplats där man laddar bilen 

ofta, är rekommendationen att en anpassad laddutrustning installeras för en säkrare, 

snabbare och bekvämare laddning av bilen (Elbilsexperten, 2016a). Det är idag ett 

säkerhetskrav att en jordfelsbrytare som löser ut sig vid en strömstyrka överskridande 

30 mA ska installeras för varje eluttag i Sverige (Svensk energi, 2010). 

2.3.3 Laddning i motorvärmeuttag  

Det finns möjlighet att ladda elbilar i några av all installerade motorvärmeuttag som 

finns i Sverige idag. För att motorvärmeuttagen ska gå att använda och uppfylla 

säkerhetsnivå Mode 1 måste det finnas en jordfelsbrytare och det är även bra om det 

finns en säkring på minst 10 A. Denna form av laddning är inget som ska ske under en 

längre tid, då det finns risk för överhettning och maximal effekt inte fås ut, utan det 

allmänna rådet är att installera en Mode 3 laddare (Power Circle, 2014). 

2.4 Haloladdare Wallbox 

I detta projektarbete studeras ett system som använder laddstationer med en laddeffekt 

på 3,7 kW, liknade Haloladdaren framtagen av Charge Amps. Dessa är en ”smart” 

stationär laddstation som fungerar bra för laddning av bilar i hemmamiljö över natten 

och i semi-publika miljöer som t.ex. betalgarage och arbetsplatser. Laddstationen är 

även en bra representation av hur normalladdningsstationer ser ut idag och i ett 

sannolikt framtida system. En annan viktig aspekt som gör just Haloladdare Wallbox till 

en intressant laddstation att studera är att Charge Amps samtidigt med Haloladdare 

håller på att bygga upp en molntjänst där data från Haloladdare ska lagras, varifrån 

berättigade personer senare kan hämta data. Charge Amps arbetar för att denna 

molntjänst ska börja användas av flera aktörer och den kan komma att bli en viktig del 

av den framtida nya infrastrukturen för laddfordon i Sverige. Det saknas idag ett 

gemensamt system för hur man på ett smidigt och effektivt sätt ska kunna debitera och 

överse användandet av normalladdningsstationer som flera olika användare utnyttjar. 

(Charge-Amps, 2016). 

Specifikationerna för Halo Wallbox är att de installeras på enfas med en laddningsström 

på 16 A, men det finns också möjlighet att koppla den på trefas med en laddningsström 

på 32 A. Laddstationen klarar ett temperaturintervall på mellan  -30 ◦C  och + 45 ◦C och 

använder en spänning på 230 V, vilket ger den en laddningseffekt på ca 3,7 kW för den 

rekommenderade enfaskopplingen. Haloladdare har både typ 1 och 2 bilkontakter och 

en standard kabellängd på 3 meter, konstruktionen är kompakt med måtten 

27cm×21cm×15cm och en vikt på ca 4 kg (Charge-Amps, 2016).  

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Insamlingen av data som sker automatiskt via WiFi uppkoppling, vilket gör det möjligt 

för användaren att på ett enkelt och effektiv sätt styra laddstationen från t.ex. sin 

smartphone. Användaren får då en möjlighet att styra laddningen av bilen till när 

elpriset är som lägst på dygnet, kan också låsa laddstationen så bara visa person får 

använda laddstationen och likaså styra t.ex. motorvärmaren till det anslutna fordonet. 
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För fastighets och företagsägare finns även stora fördelar med en smart laddstation som 

lagrar och kan identifiera information för olika användare, vilket möjliggör ett effektivt 

system för uppföljning och debitering för användandet av laddstationerna. Det finns 

även en funktion för att ställa in laddstationerna till en optimal fördelning när flera bilar 

ska laddas samtidigt (Charge-Amps, 2016). 

Haloladdaren har en funktion för att hantera värmeutveckling under laddning, att då 

stegvis sänka effekten som tas ut och stänga av sig vid behov. Haloladdare kan även 

samla in uppgifter om effektförbrukningen för andra delar i fastigheten och kan då göra 

prioriteringar mellan dessa och styra ner laddningen av bilen om effektförbrukningen 

närmar sig effektgränsen för fastigheten. Gällande installation, så föreslås 

fastighetsägare placera Haloladdarna i grupper av sex -laddstationer, anslutna till tre 

faser med enfas laddning på 16 A. Vilket ger fastighetsägaren möjlighet för att styra 

fördelningen av laddning mellan de två laddstationer som installeras på samma fas 

(Charge-Amps, 2016).  

Dagens system bygger på att ägaren av laddstationen fakturerar användarna av 

laddstationen, men under 2016 har Charge Amps och Fortum Charge & Drive startat ett 

samarbete där de tagit fram tjänsten Charge & Drive @home. Vilket ska fungera som 

ett komplett system för destinationsladdning både för arbetsplatser och i boendemiljöer. 

Detta samarbete går ut på att kunder som köper laddstationer från Charge Amps får 

möjligheten att teckna avtal om drift, support, debitering, m.m. kommer drivas av 

Charge & Drive @home (Fortum, 2016).     

2.4.1 Andra laddboxar på marknaden 

Några exempel på produkter som liknar Halo Wallbox, och som finns på marknaden 

idag är bland annat ABL-Sursum laddbox med ett pris på 10 300 kr inklusive moms, 

denna laddbox har en effekt på 3,6 kW,  Mode 3 och 5 meters Typ 2 kabel (SunDrive, 

2016a). KEBA är en annan model som finns med inställbar laddström från 10 till 32 A, 

Mode 3 och Typ 2 kabel, med ett pris på ca 11 000 inklusive moms (SunDrive, 2016b). 

För både ABL-Sursum och KEBA finns det möjlighet att välja laddboxar med typ 1 

kabel eller med typ 2 uttag, till en viss prisskillnad. Vattenfall har också tagit fram en 

laddbox som de kallar Online, med möjlighet till ett effektuttag på upp till 22 kW 

beroende på vald laddström. För laddning med denna ska vattenfalls betalsystem med 

deras laddkort användas och ägaren av laddstationen kan även styra vem som ska kunna 

ladda där. Laddstationen kostar idag 14 000 kr exklusive installationskostnader och 

moms (News from Vattenfall, 2015). Företaget Schneider Electric har också de tagit 

fram en laddstation, Evlink Wallbox T2, som har en laddeffekt på 3,7 kW, en typ 2 

kabel och ett pris på 8 899 kr (Nofuel, 2016). En annan laddbox som finns på 

marknaden idag för 8150 kr exklusive moms, är Garo`s laddbox med en laddström på 

16 eller 32 A (Elbilsexperten, 2016b).  
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2.5 Kunskapen om laddbara bilar och laddningssystem 

Acceptansen för elbils-och Laddhybridsteknik är avgörande om dessa tekniker ska 

kunna etableras sig i ett framtida samhälle. Man har kunna uttyda ett samband mellan 

acceptans för laddbara bilar och personers kunskap om dessa, dvs att mer insatta 

personer i högre grad var positiva till elbilar och laddhybrider. Energimyndigheten 

gjorde 2013 en enkätundersökning och följde upp den undersökningen med ytterligare 

en 2015. Den utveckling som visat sig under dessa två år var att inställningen till 

laddbara bilar inte hade förändrats signifikant, men fokus från frågan om hur bra själva 

tekniken är hade flyttas till en fråga om ekonomiska förutsättningar. En annan 

utveckling som kunde ses var att det var en minskning i andelen personer som upplevde 

laddinfrastrukturen som otillräcklig. Den viktigaste slutsatsen som undersökningen lyfte 

fram var att för att få en utveckling av dagens marknad för laddbara bilar krävs det, tros 

en generellt positiv bild av tekniken, en ökad kunskap om de laddbara bilarna hos 

bilköparna (Energimyndigheten, 2015). 

2.5.1 Laddinfra 

Laddinfra är ett system som samlar in information om laddstationer i Sverige och lagar 

det i en databas. Lagringen och insamlandet av uppgifterna hanteras och sköts av Power 

Circle, understöda av ägare och operatörer av laddstationerna. Beträffande användandet 

av informationen fungerar laddinfra så att det är marknaden som är ansvarig för att 

utveckla och ta fram tjänster där informationen om laddstationerna på ett smidigt sätt 

kan nyttjas av elbilsanvändarna. För laddstationer som är uppkopplade kan man via 

detta system se realtidsuppgifter om vilka laddstationer som används och vilka som är 

lediga. Tekniken bakom laddinfra kommer från den norska databasen Nobil.no som 

startades upp 2010  och där databasen används till fler olika karttjänster och ger en 

heltäckande bild av laddinfrastrukturen i Norge. Denna databas som laddinfra.se är en 

del av och som även en databas i Finland för laddinfrastruktur är en del av, är tänkt att i 

framtiden ge en heltäckande bild av alla laddstationer i Norden (Laddinfra, 2016).  

2.6 Laddbara bilar i Sverige  

Det totala antalet laddbara bilar var 16 286 stycken i januari 2016 och av dessa var 61 % 

laddhybrider, 30 % elbilar, 8 % eldrivna lätta lastbilar och 1 % eldrivna fyrhjulingar och 

motorcyklar. Från de data som finns kan det utläsas att det under de senaste åren skett 

en kraftig ökning i antalet laddbara fordon. Dessa har mellan åren 2010 och 2015 i stort 

sett fördubblats i antal varje år och prognosen för slutet av 2016 säger att det ska finnas 

30 830 stycken laddbara bilar i Sverige (ELIS, 2016).   

Den vanligaste laddbara bilmodellen i Sverige är laddhybriden Mitsubishi Outlander 

(5161 st.), följt av Volvo V60 plug in hybrid (1550 st.), Tesla model S (1278 st.), 

Nissan Leaf V2 (1211 st.), Toyota Prius plug-in hybrid (1155 st.) och Renault Kangoo 

express Z.E (852 st.). Antalet bilar som redovisas här av Power Circle bygger på antalet 



14 
 

bilar som faktiskt är i trafik, inte på antalet registrerade bilar av olika modeller (ELIS, 

2016).  

Det bedöms finnas ett ökat intresse hos folk för laddbara bilar och flera laddstationer 

byggs. I prognosen för 2016, tas vad som sker i politiken och i bilbranschen med, 

förutom tidigare års utveckling. Haghanipour (2016) sa att det år 2025 kunde finnas ca 1 

miljon laddbara bilar, då räknat med en 50 % ökning varje år från idag. Detta skulle ge 

ett framtida behov på minst 50 000 publika laddstationer. Detta då man räknar med att 

det krävs en laddpunkt per 10 bilar, vilket ger ett behov av 100 000 laddpunkter och 

som regel kan det antas att det finns två laddpunkter per laddstation. Det finns idag ca 

2000 publika laddpunkter. Ett problem som Haghanipour (2016) lyfte fram för 

laddstationer i flerbostadshus är att det kan finnas bromsande krafter i styrelser, en 

kunskapsbrist som stoppar eller fördröjer satsningar. Enligt ELIS (2016) finns det idag 

0,11 laddpunkter per laddbart fordon, vilket uppfyller rekommendationen om en 

laddpunkt per 10 laddbara bilar.  

2.7 Laddinfrastruktur i Sverige 

Några starka incitament till varför Sverige har bra förutsättningar till att bygga ut 

infrastrukturen för laddbara bilar, är den nordiska elmixen, med sin stora andel 

förnyelsebar energi och CO2-fria el. Där skulle en övergång till el som drivmedel ge 

stora miljömässiga vinster för trafikanter i Sverige. Även vanan hos bilanvändarna att 

använda el till sina bilar från motorvärme och tillgången till befintliga eluttag vid 

parkeringsplatser bedöms vara en fördel (Höjevik P, 2014). Men för att få en 

elektrifierad fordonsflotta i Sverige kommer det krävas ett geografiskt täckande och 

utbyggt infrastrukturnät av både offentliga och privata laddstationer.  

En annan viktig aspekt som lyfts fram kring infrastruktursystem för elfordon, är att 

studier har visat att 80 -90 % av laddningen sker vid icke-publika laddstationer 

(Energimyndigheten, 2016). Där kan utvecklingen av privata laddstationer i anslutning 

till parkeringsplatser bedömas vara viktig för att öka antalet laddbara bilar i Sverige. 

Publika laddstationer bedöms vara viktiga för att öka förtroendet för de laddbara bilarna 

och bidra till en god rörlighet (Energimyndigheten, 2016). 

Vid konstruktion av infrastruktursystem för laddning, följs i regel två stora principer 

eller en kombination av dessa två. Det är korridorsstruktur som bygger på att 

laddningsinfrastruktur anläggs efter en väg mellan två samhällen i from av 

snabbladdare. Den andra principen kallas klusterstruktur och bygger på att normal, semi 

och snabbladdningsstationer installeras på sådana platser att trafiken inom ett område 

ska kunna drivas helt på el. Infrastruktur lösningar bygger i regel på en kombination av 

dessa två, då klustersamhällen byggs ihop med varandra via korridorstrukturer (eMotion 

Technologies Sweden, 2014). Gällande utvecklingen av infrastrukturen för elektrisk 

drift så antog Europaparlamentet 2013 ett nytt direktiv med bland annat ett krav på ett 

visst antal laddningsstationer för elbilar i medlemsstaterna varav 10 procent ska vara 

allmänt tillgängliga. För Sveriges del handlar det om 145 000 laddningsstationer varav 
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14 000 ska vara tillgängliga för allmänheten till år 2020 (Riksdagen, 2013). Gällande 

överdimensionering i nätanslutning för fastigheter, så går det att se att fastigheter 

anslutna till fjärrvärmenätet, till stor del är överdimensionerade i sina nätanslutningar 

idag (Larsdotter L, 2014).  

2.7.1 Samordnare för laddinfrastrukturen 

Under 2015 tog Sveriges regering beslut om att utse energimyndigheten till nationell 

samordnare för den fortsatta utbyggnaden av infrastruktur för laddning av elbilar. Målet 

är att utbyggnaden av laddinfrastrukturen ska öka, detta för utvecklingen de senaste åren 

inte bedömts hinna med utvecklingen av de laddbara bilarna i Sverige. Några av 

samordnarens uppgifter är att få till investeringsstöd för laddinfrastruktur, att underlätta 

utbyggnad och arbeta för en nationell databas över laddinfrastrukturen 

(Energimyndigheten, 2016).  

2.7.2 Klimatklivet 

Under fyra perioder, var av en redan har varit, kommer det vara möjligt att söka 

investeringsstöd till lokala investeringar för miljönytta (Naturvårdsverket, 2016b). 

Under den första perioden som låg under 2015, delades ett stöd på 125 miljoner ut. 

Under de tre kommande perioderna till 2018 kommer ytterligare 1800 miljoner delas ut 

(Naturvårdsverket, 2016b). Kraven som måste uppfyllas för att få del av pengarna i 

klimatklivet är bland annat att publika laddstationer måste publiceras på laddinfra.se och 

uppladdning.no och att dessa laddstationer måste vara försedda med utrustning för 

elmätning och debitering (Naturvårdsverket, 2016a).      

Av alla projekt som idag har fått beviljade ansökningar var 64 % för laddinfrastruktur, 

det handlar om 105 olika ansökningar som tillsammans får dela på ett sammanlagt 

bidrag på över 60 miljoner. Dessa satsningar ska resultera i 1 650 nya laddpunkter, 

varav 1 090 ska vara normalladdare enligt naturvårdverkets definition och 570 

snabbladdare. Att man så tidigt in i Klimatklivet, bara 16 % av de avsatta pengarna är 

utdelade ännu, kan se så stora resultat för laddinfrastrukturen gör att en fortsatt kraftig 

utbyggnad av laddstationer är troligt under de närmaste åren (Naturvårdsverket, 2016c). 

2.8 Tariffsystem för elnätet 

2.8.1 Effekttariff 

Poängen med införande av effekttariff är att kunden ska få en mer rättvist kostnad och 

mera i förhållande till sin egen förbrukning betala för sin effektförbrukning per watt. 

Tariffen är utformad för att gynna den som belastar nätet jämt och med låg effekt och ge 

en högre kostnad för användare som har en högre och mer ojämn belastning av nätet. 

Effekttariffen fördelas mellan en fast del och en rörlig del, avvägning mellan dessa två 

är viktig för att inte få en snedfördelning mellan olika användare och då kanske inte 

heller få någon effektutjämnande inverkan på nätet (Knorring 2004). Effekttariffen 
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bedöms inte leda till en minskning av den totala abonnerade effekten, för det kan andra 

åtgärder som laststyrning eller effektvakt vara mer resultatrikt. Några viktiga aspekter 

för att tariffen ska fungera är att förståelsen och intresset för att ändra sig finns hos 

förbrukarna (Knorring 2004). Tillika att prisskillnaden mellan låg- och höglastpriserna 

är tillräckligt stor för att det ska uppstå någon större beteende förändring hos 

användarna. Timmätning bedöms vara en avgörande faktor för att effekttariffer ska 

fungera och kunna börja användas (Ångman K, 2012).   

För Ellevio som hanterar elnätet i Stockholmsområdet är det obligatoriskt för alla 

elanvändare anslutna med lågspänning och med en huvudsäkring överskridande 63 A att 

teckna ett effektabonnemang (Ellevio, 2015a). För mätningar av förbrukad effekt, så 

finns det reglerat i avtalet att det är obligatorisk med mätningar av uttagen medeleffekt 

per timme både för aktiv och reaktiv effekt. När det gäller effekttariffer för lågspänning 

är det månadseffekten som debiteras, som fås från det högsta uppmäta timvärdet för den 

aktiva uttagna effekten för varje månad. Gällande effekttariffen för högspänning, är det 

högsta medelvärdet för uttagna timvärdet för aktiva effekt under de senaste 12 månader 

som ger det debiteringsgrundade årseffekten. I effektabonnemangen ingår det ett fritt 

upptag av reaktiv effekt till en nivå av 50 % av aktuell årseffekt.  

I ett av lågspänningsabonnemangen som kan väljas är överföringsavgiften uppdelad i en 

tidsberoende rörlig del som variera över året. Med en högre kostnad för 

högbelastningstiden, som är vardagar klockan 06-22 under perioden november till mars, 

och med en lägre överföringsavgift för övriga tiden. Det andra effektabonnemanget har 

lika stor överföringsavgift under hela året. Det har istället förutom högre fast nätavgift 

även en högbelastningseffektavgift under högbelastningstiden (Ellevio, 2015a).  

2.8.2 Säkringsabonnemang 

Fastigheter med huvudsärkring till och med 63 A kan välja att teckna ett abonnemang 

med tidstariff. Vilket går ut på att elkonsumenten kan välja att teckna ett pris på sin 

elförbrukning som varierar över dygnet och året. Hos Vattenfall kan man då teckna 

något de kallar vinterdagstariffen, vilket ger kunden ett elpris för månaderna november 

till mars mellan klockan 06 till 22 och ett billigare elpris för resterande tid av året 

(Vattenfall, 2016). Detta ska då styra kundens konsumtion och förbrukning till tider då 

belastningen på elnätet är låg (Ångman K, 2012). Ellevios tidstariff för området 

Stockholm är uppdelad på samma tidsperiod som vattenfalls med november till mars 

och klockan 06-22 för det höga priset. Med en kostnad på 42,56 öre/kWh utan moms för 

överföringsavgiften. För den resterande tiden av året och dygnet ligger det låga priset på 

8,80 öre/kWh för överföringsavgiften (Ellevio, 2015b).   

Ellevio (2015b) har också två andra tariffer som deras kunder kan teckna som 

säkringsabonnemang, vilka är enkeltariff och bastariff som har fasta kostnader för hela 

året. Ellevio föreslår att bastariffen tecknas av elkunder med låg förbrukning och för 

större elförbrukare föreslås enkeltariffen. Ellevio anger nivåer där det blir mest lönsamt 

att ha respektive tariff, en bastariff är bäst att ha för en årsenergianvändning under 8 000 
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kWh för enfas 35 A och för 16 A trefas. För enkeltariff är det lägst elnätskostnad för en 

årsförbrukning på ca 11 250 kWh för trefas 20 A huvudsäkring.  

2.8.3 Lagstiftning tariffer 

För bestämmelserna om nättariffer är det i 4 kap. i ellagen (1997:857) som dessa regler 

anges. Där står det bland annat i  4 kap. 1 § att nättariffer ska utformas att vara 

objektiva, icke-diskriminerande, och vara utformande för att bidra till ett effektivt 

utnyttjande av elnätet med effektiv elproduktion och elanvändning. När det gäller 

intäkter som nätkoncessionshavaren får ta ut för nätverksamheten regleras detta i 5 kap i 

ellagen (1997:857). I detta kapitel står bland annat att en intäktsram måste presenteras i 

förväg för varje tillsynsperiod på i regel fyra kalenderår. När intäktsramen bestäms ska 

denna täcka kostnaderna och ge en skälig avkastning. Vid bestämmelsen av storlek på 

avkastningen ska det tas hänsyn till i vilken grad verksamheten drivs på ett sätt som 

bidrar eller är överensstämmande med ett effektivt utnyttjande av elnätet. Även hänsyn 

till investeringar och avskrivningar under tillsynsperioden ska tas med i beräkningen av 

storlek på avkastningen.  

2.8.4 IKN (Icke Koncessionspliktiga nät) 

Med IKN menas att det finns reglerat i ellagen 1997:857 att visa nät vid specifika 

förutsättningar är undantagna regeln om att inga starkströmsledningar får dras eller 

användas utan nätkoncession från regeringen. Tre förutsättningar lyfts fram som vitala 

för att IKN ska gälla. Det är att ledningen ska vara ett internt nät, överföring av el för 

egen räkning. Området ska också vara tydligt avgränsat och utbredningen av det interna 

nätet får inte vara för stort. För att laddstationen ska få undantas koncessionsplikten 

måste platsen kunna tolkas som ett undantag enligt IKN-förordningen. Också att 

området har ett internt nät där överföringen av el för annans räkning är tillåtet, vilket ger 

möjlighet för annan part än nätägaren att sälja el till laddkunder. Detta med försäljning 

av el till annan parts på nätet måste dock bedömas av Energimarknadsinspektionen 

innan det tillåts, bedömningsgrunderna regleras i IKN-förordningen. Om annan part ej 

får sälja el på nätet, så får ägaren till laddstationen debitera kostnaden för 

elförbrukningen på annat sätt (Svensk energi, 2010).   

En laddstation placerad i ett parkeringshus är i regel ansluten till ett internt nät i 

parkeringshuset som är befriat från koncessionsplikt. Detta ger att man får överföra el 

för annans räkning på sådant nät och att en utomstående part kan anlägga laddstationer 

och debitera elen som förbrukas av användarna där. Laddstationer placerade på 

parkeringsplatser tillhörande bostadsrättföreningar eller flerbostäder är i regel anslutna 

med kabel till dessa byggnader, och det är bara bostadsrättsföreningen eller hyresvärden 

som har rätt att överföra och debitera elen i dessa laddstationer. Gällande laddstationer 

på allmänna parkeringar som ligger på platser som ej undantas i IKN-förordningen 

gäller samma som för laddstationer placerade efter stadsgatan, att abonnemang måste 

tecknas hos elleverantören för varje laddstation. Laddstationer vid 

stormarknadsparkeringar kan om området affären är byggd på klassas som 
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industrianläggning, tillåtas att överföra el för en annans räkning och utan specifik 

anslutning till elnät. Annars gäller det att varje laddstation måste ha ett separat 

abonnemang och vara anslutet till elnätet (Svensk energi, 2010).       
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3. Metod och Data 

I detta avsnitt presenteras de olika metoder och data som används i rapporten. I avsnitt 

3.1 presenteras själva modellen för laddningen av elbilarna, och påverkan av inställning 

från batterikapacitet för modellen som uppdagades under arbetet tas upp i avsnitt 3.1.1. I 

avsnitt 3.2 presenteras data som används för modellen, elbilarna och för fastighetselen. I 

avsnitt 3.3 så presenteras sammanlagringseffekten och de ekvationer som används för 

att beräkna den teoretiska sammanlagringsfaktorn. Sedan i avsnitt 3.4 presenteras de 

olika scenarier som simuleras i resultatet.  

3.1 Modellering 

Modellering av elbilsladdning gjordes med hjälp av Grahn-Munkhammarmodellen 

(Grahn m.fl., 2013). Modellen är en Markovkedjemodell, en tidsdiskret stokastisk 

modell, baseras på Joakim Widéns modell för hushållselanvändning. Widéns modell 

innehåller tio olika aktivitetslägen, vilka kan ses i Tabell 1, och för varje aktivitet finns 

det karakteristiska effektlaster som ger hushållets effektförbrukning. I modellen styrs 

beslutet av aktivitet av en sannolikhetsfaktor, vilken för varje tidssteg avgör om det ska 

ske ett bytte av aktivitet för hushållet eller om samma aktivitet ska fortsätta i nästa 

tidssteg. Fördelningen mellan de olika aktiverna i modellen bygger på data från SCB för 

hur en ”vanlig” person beter sig, gällande tid på dygnet för olika aktiviteter och längd på 

dessa (Widén och Wäckelgård, 2010) (Widen m.fl., 2009).  

Gahn-Munkhammarmodellen bygger på att laddbara bilar används för en viss 

procentandel av när Widéns model är i läget ”inte hemma”. Det som i modellen avgör 

om laddbara bilen används vid läget ”inte hemma” är en konstant som anger 

sannolikheten att bilen kommer att används under tiden som personen är iväg från 

hushållet. Om denna slumpfaktor anger att den laddbara bilen används under aktiviteten 

”inte hemma”, så gäller det för hela den period individen är ”inte hemma”. (Grahn m.fl., 

2013). För simuleringar av elbilarna var elektricitetanvändningen för hushållet under 

andra aktivitet än ”inte hemma” avstängd. Dvs programmet går igenom alla aktiviteter, 

men presenterar bara elektricitetanvändningen för när de laddbara bilarna används under 

”inte hemma”. Mer utförlig information om Grahn-Munkhammarmodellen och Widens 

modell finns att erhålla i avhandlingen; (Munkhammar, 2012).        
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             Tabell 1. De olika aktiviteterna i Widéns Markovkedjamodellen (Widén & 

Wäckelgård, 2010) (Widen, m.fl. 2009). 

                                     

 

 

 

 

 

 

Grahn-Munkhammarmodellen fungerar så att de laddbara bilarna laddas så fort de 

ansluts till nätet och laddas tills de är fulladdade eller tas ut på körningen igen. 

Batteriernas laddningsnivåer vissas i ekvation (1). Gällande den simulerade körsträckan 

för elbilarna så försätter körningstiden för elbilarna till det tidssteg där det sker ett bytte 

av aktivitet i modellen från ”inte hemma”. För elbilarna är den maximalt körsträckan 

inställd till när batteriet laddats ur till minimalt SOCmin, vilket för dessa simuleringar 

motsvarar 20 % av batteriets totala kapacitet, SOCmax. Denna gräns är satt i 

simuleringarna för att litiumjonsbatterierna i de laddbara bilarna kan ta skada av att bli 

helt urladdade. Distansen elbilen kör varje dag beror på hur länge bilen är ute och kör, 

vilket räknas ut genom tiden den kör gånger medelhastigheten gånger elförbrukningen 

under denna tid. Detta validerades i [Grahn et al 2013] mot statistik för medeldistans 

körd av förbränningsmotorbilar. Laddningsnivån  SOC(t) håller sig alltså alltid mellan 

SOCmin och SOCmax: 

                                            𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛 < 𝑆𝑂𝐶(𝑡) ≤ 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥                                    (1) 

 

Laddningsnivån i batteriet ändras över tid enligt:  

             𝑆𝑂𝐶(𝑡+1) = {

𝑆𝑂𝐶(𝑡) − 𝐶𝑃𝐸𝑉𝑆(𝑡)𝛥𝑡 , 𝑣𝑖𝑑 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑆𝑂𝐶(𝑡) + 𝐶𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝛥𝑡 , 𝑣𝑖𝑑 𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑆𝑂𝐶(𝑡) , 𝑛ä𝑟 𝑓𝑢𝑙𝑙𝑎𝑑𝑑𝑎𝑑

                                 (2)   

 

Där CPEV är elbilens elkonsumtion vid körning, CCharge är laddningsstyrkan och S(t) en 

säsongsfaktor, som tar hänsyn till att det är varierande temperatur under året, att 

varierande mängd energi går åt och mindre batterikapacitet under vintern (Grahn m.fl. 

2013). När elbilen är inpluggad och laddas så laddar den med CPEV från elnätet. Ett 

antagande görs också för simuleringarna, att om batterit tar slut under tiden som bilen 

kör, når SOCmin, så har de laddbara bilarna har gått över till annat bränsle eller pausat 

Kod Aktivitet 

1 Inte hemma 

2 Sover 

3 Matlagning 

4 Diskar 

5 Tvättar 

6 Tv 

7 Dator 

8 Musik 

9 Annat 

10 Torkar 
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under tiden för körningen. Laddning på annan plats under körningen tas ej hänsyn till i 

denna modell (Grahn m.fl., 2013). 

3.1.1 Elbilsmodellen 

Undersökningar i samband med detta examensarbete ledde till insikten att 

elbilsmodellen för höga batterikapaciteter (jämfört med Nissan Leaf) ledde till orimlig 

överskattning av elkonsumtion från elbilsladdning. En slutsats från detta var att oavsett 

batterikapacitet (större än traditionell Nissan Leaf-kapacitet på 24kWh) så är det 

sannolikt att elbilarna har samma laddmönster enligt modellen. Det enda som 

skulle ändra detta vore att använda sig av smartladdning av något slag, där större 

batterikapaciteter ger större valfrihet när man ska ladda, men något sådant finns inte 

implementerat i modellen. Därför gjordes i detta examensarbete simuleringar för Nissan 

Leafs batterikapacitet för att kunna representera alla typer av bilmodeller för 

batterikapaciteter över 24kWh. En slutsats från detta är att större batterikapacitet leder 

till större valfrihet när det kommer till laddning och att mindre batterikapacitet leder till 

mer räckviddsångest för föraren.                                

3.2 Data 

De sex modellerna av laddbara bilar som simuleras i denna studie var tre hybridbilar 

och tre rena elbilar: Mitsubishi Outlander, Volvo V60 plug-in och Toyota Prius plug-in 

(hybridbilar), samt Tesla model S, Nissan Leaf V2 och Renault Kangoo express Z.E 

(rena elbilar). Dessa sex bilmodeller valdes ut för att de enligt statistik från ELIS (2016) 

var de sex vanligaste laddbara bilmodellerna i Sverige under januari 2016.  

Laddningen som simuleras var enfas 16 A vilket gav en laddningseffekt på CCharge=3,68 

kW. Medeldistansen för hur långt de laddbara bilarna kör var angiven utifrån 

antaganden i Grahn m.fl. (2013) originalartikel till s=37 km för dessa simuleringar. Det 

var också inställt till att vara 20 % sannolikhet att den laddbara bilen används under 

aktiviteten ”inte hemma” (Grahn m.fl., 2013). Den genomsnittliga effektförbrukning, 

CPEV, och batterikapacitet, SOCmax, för de sex olika bilmodeller som simulerades finns 

presenterade i Tabell 2.    

Tabell 2. Batterikapacitet och genomsnittlig effektförbrukning för de bilmodeller som 

ingår i studien (ELIS, 2016), (Laddaelbilen.se, 2013), (Laddaelbilen.se, 2014), 

(Laddaelbilen.se, 2016a), (Laddaelbilen.se, 2016b), (Laddhybridbloggen, 2014), 

(Gröna Bilister, 2013). 

 

 

 

 

Bilmodell SOCmax [kWh] CPEV [kWh/km] 

Nissan Leaf V2 24 0,1734 

Tesla Model S 85 0,188 

Renault Kangoo Express Z. E 22 0,165 

Volvo V60 11,2 0,134 

Toyota Prius 4,4 0,135 

Mitsubishi Outlander 12 0,14 
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I modellen var medelhastigheten för bilarna uppskattad till v=46 km/h och parametern 

som tar hänsyn till säsongsvariationer S(t) sattes till 1.2 för december till februari, 

S(t)=0.8 för juni till augusti, och för perioderna höst och vår var parametern bestämd till 

S(t)=1.0 (Grahn m.fl., 2013).  

Data för fastighetsel som använts kommer från elanvändningen för en befintlig 

bostadsfastighet, som efter förfrågan anonymiserats i denna rapport, för vilket det har 

uppmäts timvärden i kWh under ett år mellan 2014 och 2015. Fastigheten består av 24 

lägenheter uppdelade på fyra hus, med tillhörande tvättstuga i ett av husen. I fastigheten 

finns även en hiss i varje hus, samt 24 carportplatser med tidstyrda motorvärmeuttag på 

10 A. Frånluftssystemet i husen saknar återvinning och fastigheten är kopplad till 

fjärrvärmenätet (Hansson, 2016).   

3.3 Sammanlagringseffekt   

Utöver beräknad sammanlagring av elanvändning så görs även en teoretisk 

uppskattning av sammanlagringseffekten. Sammanlagringseffekten som är den 

maximala uttagna effekten, vilken tar hänsyn till att elförbrukare inom ett 

belastningsområde inte belastar elledningarna samtidigt under en tidsperiod (Tuolja, 

2014). Att olika användare eller laster inte tar ut maximal effekt under samma tid anses 

jämna ut effektvariationerna som finns för de enskilda användarna. Vid antagande om 

lika stora oberoende belastningar så kan sammanlagringsfaktorn s, som ger 

sannolikheten att båda effekterna inträffar samtidigt, skattas enligt ekvation (3) 

(Eriksson, 2009): 

 

                                   𝑠 =
𝑃𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙

𝑃𝑚𝑎𝑥
+

(1−
𝑃𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙

𝑃𝑚𝑎𝑥
)

√𝑛
                                        (3) 

 

Där medeleffekten Pmedel och den maximala effekten Pmax för de olika användarna, i 

detta fall de sex elbilarna eller fastighetsel, används för att få ut en 

sammanlagringsfaktor för antingen fastighetsel eller systemen med laddbara bilar. Där n 

är antal ”användare” som belastar systemet och i denna rapport satt till att vara 2.  

Sedan används sammanlagringsfaktorn som ficks fram för fastighetsel s1 och de olika 

systemen med laddbara bilar s2, i ekvation (4) (Sammanlagring, 2016):  

 

                                              𝑃 = 𝑠1 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥1 + 𝑠2 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥2                               (4) 

 

För att beräkna det nya maximala sammanlagringsvärdet för systemet P, av de två 

”användarna” fastighetsel plus laddbara bilar. Där Pmax1 är maximal effekt för 



23 
 

fastighetsel och Pmax2 är maximala effekten för de olika systemen med sex laddbara 

bilar.  

3.4 Scenarier 

De olika scenarier som simuleras i detta arbete är först sex olika bilmodeller, se Tabell 

2, plus fastighetsel, resultaten för dessa simuleringar presenteras i avsnitt 4.1, 4.2 och 

4.3. I avsnitt 4.4 och 4.4.1 gjordes sedan simuleringar för ett scenario där alla bilar var 

satta till att vara Tesla model S. Sedan i avsnitt 4.5 och 4.5.1 presenteras simuleringar 

gjorda för ett scenario med alla bilar bestämda till att vara Mitsubishibilar. För alla tre 

scenarier var det samma data för fastighetselen som användes.  
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4. Resultat 

I avsnitt 4.1 presenteras effektförbrukningen över ett medeldygn för fastighetsel plus 

sex olika bilmodeller. Även histogram för effektförbrukningen över ett år för de 

laddbara bilarna och effektförbrukningen för de laddbara bilarna plus fastighetsel över 

ett år presenteras. Likaså tas ett varaktighetsdiagram fram för effektförbrukningen över 

ett år för olika bilmodeller, fastighetsel och fastighetsel plus olika bilmodeller. I avsnitt 

4.2 simuleras och plottas en medelvecka under året för olika bilmodeller plus 

fastighetsel. Detta är följt av att det i avsnitt 4.3 simuleras och plottas effektförbrukning 

för en specifik dag och vecka under året, för olika bilmodeller plus fastighetsel. I avsnitt 

4.4 presenteras sedan samma simuleringar som i 4.1, men för sceneriet där alla bilar är 

Teslabilar. Sedan i avsnitt 4.4.1 presenteras effektförbrukningen under en specifik vecka 

för sceneriet med Teslabilar. I avsnitt 4.5 presenteras sedan samma simuleringar som i 

4.1 och 4.4, men för sceneriet där alla bilar är Mitsubishibilar. Följt av avsnitt 4.5.1 där 

effektförbrukningen under en specifik vecka för sceneriet med Mitsubishibilar 

presenteras. I avsnitt 4.6 presenteras sedan sammanlagringseffekten, resultaten från de 

teoretiskt beräknade och utlästa resultaten från simuleringarna för de olika scenarierna. I 

avsnitt 4.7 så presenteras den simulerade årliga energiåtgången för de olika scenarierna, 

hur stor ökning elbilsladdningen ger och andel av systemets nya energiåtgång. I avsnitt  

4.7.1 så presenteras en känslighetsanalys som gjordes för energiåtgången och 

mätosäkerheten hos de simulerade elbilarna. Där Teslabilar och Mitsubishibilar 

simulerades för att få ut en mätosäkerhet för Grahn-Munkhammarmodellen gällande 

energiåtgången för laddning under ett år. I avsnitt 4.8 presenteras en ekonomisk 

beräkning angående kostnader för transport under ett år för en bensinbil, dieselhybrid 

och en ren elbil.  

4.1 Simulering medeldygn  

De simuleringarna som gjordes först var med sex stycken laddbara bilar av olika 

modeller, se, Tabell 2 och med den givna fastighetselen för ett år. De simulerade data 

för laddningen av bilarna, gjordes om från minutbaserad data till timbaserad data. 

Därefter togs ett medeldygn för ett år fram för laddningen av de olika bilmodellerna. 

Effektåtgången för detta medeldygn för fastighetselen liksom för de olika bilarna plottas 

i Figur 1. Batterikapaciteten kan ses påverka effektåtgången för de laddbara bilarna. Det 

går även att konstatera att Teslans effektåtgång är mer utsprid över hela dygnet jämfört 

med de andra modellerna. Modellerna med mindre batterikapacitet har däremot mer 

koncentrerad effektåtgång till visa tider under medeldygnet. 
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Figur 1. Effektförbrukningen för ett medeldygn för sex olika modeller laddbara bilar 

och fastighetsel över ett år. 

 

Effektförbrukningen under ett medeldygn och variationen i förbrukningen över dygnet 

plottas i Figur 2. I figuren går det att se att fastighetselen toppar i förbrukning på 

förmiddagen, medan effektförbrukningen för de laddbara bilarna är som störst kring sen 

eftermiddag till kväll. Den totala effektförbrukningen, fastighetselen plus de laddbara 

bilarna, blir som stört kring sex tiden på kvällen, med ett värde på ca 6,9 kW. Detta på 

grund av den mer koncentrerade effektåtgången för de laddbara bilarna på 

eftermiddagen. 



26 
 

 

Figur 2. Effekt för ett medeldygn under ett år. Summan av sex olika bilmodeller, 

fastighetsel och fastighetsel + sex olika bilmodeller. 

Om effektanvändningen för hela året studeras istället för ett medeldygn, går det i Figur 

3 att utläsa variation i effektförbrukningen över ett år. Figur 3 är ett histogram som 

illustrerar att effektförbrukning för en majoritet av året går mellan ett värde på 2 kW till 

ett på 9 kW, och att det bara för ca 5 % av året är en energiförbrukning som ligger 

utanför detta spann. Ur denna figur går det likaså att utläsa att den vanligaste 

effektförbrukningen över året är 4 kW, för ca 24,1 % av året. Angående fördelningen 

för effektåtgången som blir av de laddbara bilarna så visar histogrammet i Figur 4, att 

det för ca 72 % av året inte sker någon laddning. Där påvisas även att för omkring 13 % 

av året är det en effekt som motsvarar att en bil laddas, vilket ger ett resultat av att det är 

en relativt kort tid under ett helt år som det sker laddning av de laddbara bilarna över 

huvud taget. Dessutom är det en kort tid under året som det sker laddning av fler än en 

laddbar bil samtidigt. Detta illustreras tydligt i varaktighetsdiagramet i Figur 5, där det 

går att utläsa att det för omkring 6000 timmar av årets totalt 8760 timmar så sker det 

ingen laddning av de laddbara bilarna. Tillika att det är mindre än 600 timmar som det 

är en effektförbrukning motsvarande att mer än att en bil laddas samtidigt under ett år.  

Maxvärdet för totala effektförbrukningen, både fastighetsel och elen för laddbara 

bilarna, ligger på 21,7 kW. I Figur 5 syns att effektförbrukningen för de laddbara bilarna 

har ett toppvärde på 17,7 kW för ett års användning och för fastighetelen under ett år så 

var 12 kW maxvärdet. Som en följd av detta bör systemet med laddningen av de 

laddbara bilarna och fastigheten, ge ett teoretisk värde för maxeffekten på 29,7 kW. 

Men resultatet gör att det går att utläsa att ökningen för de laddbara bilarna bara blir 9,7 

kW, istället för en ökning med de maximala 17,7 kW. Detta resultat kan förklaras av 

sammanlagring av effektförbrukningen över året. Förbrukningsprofilen för de laddbara 

bilarna samt för fastigheten syns vara heterogen, med tidsvariation mellan 

förbrukningen för laddbara bilar och fastigheten. Detta ger en hög grad av 
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sammanlagring och ett lägre värde på det maximala effektuttaget. Dessa simuleringar 

ger en sammanlagringseffekt på ca 27 % för detta system, då det teoretiska värdet för 

maxeffekten på 29,7 kW jämförs med det simulerade värdet för maxeffekten på 21,7 

kW.    

 

Figur 3. Histogram över fördelningen av den totala effektanvändningen för laddningen 

av sex olika bilmodeller samt fastighetsel över ett år. 

 

Figur 4. Histogram över effektfördelningen för laddningen av sex olika bilmodeller över 

ett år. 
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Figur 5. Varaktighetsdiagram för effektförbrukningen över ett år. För de sex 

bilmodellerna i undersökningen, fastighetselen och fastighetselen + bilmodellerna. 

4.2 Simulering medelvecka  

Simuleringar för de sex olika bilmodellerna som togs upp i Tabell 2 och fastighetselen 

utfördes också för att undersöka en medelvecka under året istället för ett dygn. Detta för 

att se om det blir någon förändring mellan dagarna om man tittar i ett veckoperspektiv 

för effektförbrukningen. En intressant aspekt som går att utläsa från den plottade 

medelveckan i  Figur 6, är att maxvärdet för systemet med de laddbara bilarna och 

fastighetselen varierar mellan de olika dagarna. Från det lägsta maxvärdet för dag 6 på 

ca 6,4 kW till det högsta maxvärdet för dag 5 på ca 7,2 kW. Tiden för när toppvärdet för 

effektförbrukningen infaller varierar inte så mycket mellan de olika dagarna. I Figur 7 

även det en medelvecka plottad, går det att utläsa att för dag 1, 2, 3, 5, 6 och 7 så 

infaller toppvärdet för effektförbrukningen vid 18 tiden och för dag 4 vid tiden 20. 

Resultatet som åskådliggörs här säger att laddningen för systemet med fastigheten och 

de sex olika modellerna av laddbara bilar, kommer få sina toppar i förbrukning på 

kvällen. Likväl syns i Figur 7 att det finns utrymme för att flytta laddningen av bilarna 

till natten och tidig morgon. Att styra laddningen till natt timmarna skulle ge en jämnare 

effektkurva över medelveckan.  
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Figur 6. Effektanvändningen för en medelvecka under ett år, för sex olika bilmodeller 

och fastighetsel. 

 

Figur 7. Effektförbrukning för en medelvecka under ett år, för sex olika modeller 

laddbara bilar, fastighets och fastighetsel + de laddbara bilar. 
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4.3 Simulering enskild vecka  

Här presenteras simuleringar där ej medeldygn eller medelvecka för hela året studeras 

för de sex olika modellerna av laddbara bilar. Istället för medelvärden slumpades här en 

specifik dag och vecka. Detta för att få en tydligare bild av hur laddningen av de 

laddbara bilarna kommer att variera i intervall under dygnet och under en vecka. Det 

som exemplifieras i plottade Figur 8, är att laddningen av de laddbara bilarna inte är så 

jämn eller kontinuerlig som de tidigare figurerna med medelvärden för laddningen kan 

ha givit intryck av. Till skillnad från graferna med veckomedel så ger 

effektförbrukningen från simuleringarna över en vecka, så som kan ses i Figur 9 ett 

troligen mer realistiskt elanvändningsmönster. Exempelvis så sker inte laddning 

återkommande varje dygn och likaledes varierar storleken på effektuttaget för 

laddningen mellan de olika laddningstillfällena.  

Behållningen från dessa figurer är att man kan se att effektförbrukningen för de 

laddbara bilarna inte koncentreras till specifika tider, dvs att laddning inte kan sägas 

leda till förutsägbara effekttoppar för fastigheten under regelbundna perioder. 

 

 

Figur 8. Effektförbrukning för dag 68. Fastighetsel, sex olika modeller laddbara bilar 

och fastighetsel + sex olika laddbara bilar. 



31 
 

 

Figur 9. Effektförbrukning för vecka 51. Fastighetsel, sex olika modeller laddbara bilar 

och fastighetsel + sex olika laddbara bilar. 

 

4.4 Simulering medeldygn Tesla model S 

För att undersöka effekterna av enbart rena elbilar så undersöktes Tesla model S. Detta 

för att visa på hur resultatet för ett system med större batterikapacitet skiljer sig från det 

tidigare systemet med mer blandade batterikapaciteter. Detta kan även vara intressanta 

resultat för framtida system med laddbara bilar, där elbilarna spås ha batterikapacitet i 

storleksordning kring dagens Tesla model S. Effektförbrukningen för detta scenario 

med enbart Teslabilar visas för medelvärden för varje timme plottade i Figur 10, där 

laddningsfördelningen för Teslabilarna över dygnet är ungefärligt den samma som för 

systemet med de sex olika bilarna. Maxvärde för den totala effektförbrukningen i 

systemet kan utläsas ur plottade Figur 11 till att var ca 7,8 kW, vid tiden 19.00. Likaså 

går det att se att effektåtgången för laddningen av Teslabilarna blir som störst 

tidsperioden 18.00 till 20.00, vilket ger att den totala effektförbrukningen för systemet 

med bara Teslabilar får en kraftig ökning vid ungefär samma tid som systemet med sex 

olika bilmodeller, men att maxvärdet för detta system har dels ett högre effektvärde och 

är under en längre tidsperiod. Den förlängda tiden med en effektförbrukning kring ca 7 

kW bör kunna kopplas till den större batterikapacitet som Teslabilarna har, men att 

laddningsbeteendet för de båda system är lika.  
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Figur 10. Effektförbrukningen för sex stycken Tesla model S och fastighetsel för ett 

medeldygn över ett år. 

 

 

Figur 11. Effektförbrukning för ett medeldygn under ett år. Summan av sex Tesla model 

S bilar, fastighetsel och fastighetsel + Teslabilarna. 

 

När effektanvändningen för hela året studeras, går det att se i histogrammet över 

effektanvändningen i Figur 12, att 4 kW fortfarande är den vanligaste 

effektförbrukningen över året för system med fastighetsel och Teslabilar. Det är denna 

effektförbrukning för ca 21,5 % av året, och det blir för Teslabilarna en fördelning som 
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påminner mycket om den i, Figur 3, för systemet med de sex olika bilmodellerna. En 

skillnad som uppkommer mellan dessa två system är att förekomsten av 

effektanvändning på 3 kW och 5kW under året minskar. Sedan är det så att 

effektanvändning över 8 kW blir vanligare under året för systemet med Teslabilar och 

att det inte är någon andel där effektanvändningen är 0 kW.  

För laddningsfördelningen mellan de sex Teslabilarna som går att utläsa i histogrammet 

över laddningsfördelningen i Figur 13, är det för 65 % av tiden på året ingen laddning 

och för ca 16 % av tiden kommer det vara en laddningseffekt motsvarande laddning av 

en bil. Det är också möjligt att utläsa att det för 4 % av tiden kommer att vara en 

laddningseffekt motsvande laddning av två bilar samtidigt. 

Denna fördelning går även att tolka ur varaktighetsdiagramet Figur 14, där ingen 

laddning av teslorna sker för ca 5500 timmar av året. Det bör noteras att det är en 

relativt lång period med en effektförbrukning motsvande laddning med en laddstation, 

ca 1300 timmar, följt av effektförbrukning motsvande två laddstationer eller mindre 

under ca 800 timmar, innan effektförbrukning går upp till ett maxvärde på 16,9 kW. 

Maxvärdet för fastighetselen plus de laddbara bilarna ökar med 10,7 kW för laddningen 

av Teslabilarna och ligger på 22,7 kW. Detta ger att Sammanlagringseffekten ger en 

minskning av det maximala effektvärdet med ca 21,4 %, vilket ger att maxeffektuttaget 

tack vare sammanlagring blir 6,2 kW lägre än det potentiellt högsta värdet för 

effektförbrukningen.  

 

Figur 12. Histogram över fördelningen av den totala effektanvändningen för laddningen 

av sex Tesla model S bilar och fastighetsel över ett år. 
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Figur 13.Histogram över effektfördelningen för laddningen av sex Tesla model S bilar 

under ett år. 

 

 

Figur 14. Varaktighetdiagram för effektförbrukningen över ett år för sex Tesla model S 

bilar, fastighetsel och fastighetsel + Tesla model S bilar 
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4.4.1 Simulering Tesla, vecka 

Jämfört med simuleringarna för de sex olika bilmodeller för en specifik vecka, Figur 9 

så går liknade resultat att se för simuleringen under en specifik vecka med bara 

Teslabilar, vilket visas i Figur 15. Finns en variation i intervallen för 

effektförbrukningen över dygnen både för bilarna med stor batterikapacitet och även för 

de med mindre batterikapacitet.  

 

Figur 15. Effektförbrukning vecka 51, Tesla model S bilar, fastighetsel och fastighetsel 

+ Teslabilar. 

 

4.5 Simulering medeldygn Mitsubishi Outlander 

Simuleringar gjordes sedan även för specialfallet med sex bilar av typen Mitsubishi 

Outlander. Detta undersöktes för att se hur mycket ett system med bara laddhybrider 

påverkade förbrukningen, till skillnad från systemet med rena elbilar med stora 

batterikapaciteter som i tidigare resultat. Det som är synligt i plottade Figur 16 är att 

elförbrukningen för laddhybriderna är som störst kring sen eftermiddag till kväll och att 

det tidsmässigt på dygnet stämmer överens med de båda andra scenarierna med 

Teslabilar och sex olika bilmodeller. För resterande tid var effektförbrukningen för 

laddhybriderna jämförelsevis låg och för två timmar på natten var den noll. En skillnad 

mellan laddbara bilar med mindre batterikapacitet och laddbara bilar med stor 
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batterikapacitet som Tesla model S, som tydliggörs i plottade Figur 17, är att 

laddhybridbilarna inte når upp i lika stor effektförbrukning, den totala 

effektförbrukningen för systemet nåde ett värde på 6,6 kW, och att maxvärdet var under 

en kortare tidsperiod..  

Skillnaden här för medeldygnet går att härleda till storleken på de olika laddbara 

bilarnas batterier, att det för laddhybriderna krävs en kortare topp i effekt för att ladda 

dem, medan det för större rena elbilar kan krävas en längre tid för att ladda batteriet 

vilket ger ett längre varande toppvärde för effektkurvan. Laddningen över ett år blir 

naturligt mer utspritt över dygnet för ett batteri som kan laddas längre tid och kanske 

inte alltid behöver laddas mellan varje användning.  

För laddhybrider ger styrning av laddningen en möjlighet till att effektivisera 

laddningen av flera bilar. Detta genom att tiden på natten delas upp mellan flera bilar, 

att alla inte behöver ladda samtidigt. Detta kan dock i verkligheten vara svårt att utföra 

på grund av samarbetet och koordineringen mellan de boende som kommer att krävas 

för detta. Men det är i teorin möjligt att t.ex. tre bilar skulle kunna ladda mellan 22-02 

och sedan tre andra bilar mellan 02-06 på natten, med utgångspunkt att batteriet hinner 

laddas fullt under 4 timmar, vilket stämmer för alla laddhybrider i denna studie.    

 

Figur 16. Effektförbrukningen för sex stycken Mitsubishi Outlanderbilar och 

fastighetsel för ett medeldygn. 
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Figur 17. Effektförbrukning för ett medeldygn under ett år. Laddningen av sex 

Mitsubishi Outlanderbilar, fastighetsel och fastighetsel + Mitsubishi Outlanderbilar. 

 

Resultatet för hela året angående effektförbrukning från sex Mitsubishi Outlander ger en 

ökning i andel av tiden av året som ingen laddning sker. Denna andel kan i 

histogrammet i Figur 18 ses ha ökat till ungefär 79 %, och under 7,5 % av tiden är det 

en effektförbrukning som motsvarar laddning av en bil. För total effektförbrukning, dvs 

fastighetselen plus de sex Mitsubishi bilarna så är 4 kW likaledes den vanligaste 

effektförbrukningen under året. Enligt histogrammet i Figur 19 så är 

effektförbrukningen för scenariot med fastighetselen och Mitsubishibilarna för ca 81 % 

av året, mindre än eller lika med 6 kW. Denna stora andel av året som det ej sker någon 

laddning av de laddbara bilarna, likaledes antal timmar som den totala 

effektförbrukningen är 6 kW eller lägre visualiseras tydligt i varaktighetsdiagramet i 

Figur 20.  

Maxvärdet för systemet med både laddbara bilar och fastigheten är 20,5 kW och 

maxvärde för de laddbara bilarnas effekt som ligger på 14,7 kW. Emellertid ger 

Sammanlagringseffekten att det maximala värdet för den totala effektförbrukningen 

minskar med ca 23,3 % av den högsta teoretiska effektförbrukningen.  
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Figur 18. Histogram över effektfördelningen för laddningen av sex Mitsubishi 

Outlanderbilar under ett år. 

 

Figur 19. Histogram över fördelningen för den totala effektanvändningen för 

laddningen av sex Mitsubishi Outlanderbilar och  fastighetselen under ett år. 

 



39 
 

 

Figur 20. Varaktighetdiagram för effektförbrukningen för laddningen av sex Mitsubishi 

Outlanderbilar, fastighetsel och fastighetsel + Mitsubishi Outlanderbilar över ett år. 

 

4.5.1 Simulering Mitsubishi bilar, vecka 

Jämfört med de sex laddbara bilarna, Figur 9, så går det att se liknade resultat för 

simuleringarna av en specifik vecka med bara Mitsubishibilar, vilket visas i Figur 21. 

En skillnad som dock visar sig mellan scenariona med Teslabilar och Mitsubishibilar är 

att det för Mitsubishibilarna i Figur 21 är en spikigare effektkurva med kortare och mer 

utsprida laddningstillfällen, jämfört med effektkurvan för Teslabilarna i Figur 15. Detta 

borde kunna förklaras med storleken på batterikapaciteten för de olika bilmodellerna, att 

batteriet behöver laddas under en kortare tid. Det går även att se att det sker laddning för 

en längre tid för simuleringarna av Teslabilarna, vilket stämmer överens med resultat 

från tidigare simuleringar, varaktighetsdiagrammen Figur 14 och Figur 20.   
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Figur 21. Effektförbrukning vecka 51, Mitsubishi Outlanderbilar, fastighetsel och 

fastighetsel + Mitsubishi Outlanderbilar. 

 

4.6 Sammanlagringseffekten 

I detta avsnitt redovisas beräkningar för sammanlagringseffekt för fastighetsel och 

elbilsladdning. I Tabell 3 redovisas max och medelvärden för effekten för 

fastighetselen, sex olika bilmodeller, Teslabilar och Mitsubishibilar. Dessa värden 

används sedan i ekvation (3) för att räkna ut sammanlagringsfaktorn s för de fyra 

lasterna, vilken också presenteras i Tabell 3. 

Tabell 3. Maximal effekt, medeleffekt och sammanlagringsfaktor för fastighetselen, sex 

olika modeller, sex Teslabilar och sex Mitsubishibilar. 

 Fastighetselen Sex olika 

modeller 

Sex 

Tesla 

model S 

Sex 

Mitsubishi 

Outlander 

P1, max [kW] 12 17,7 16,9 14,7 

P1, medel [KW] 3,947 1,069 1,534 0,839 

Sammanlagringsfaktor 

s 

0,803 0,725 0,734 0,724 
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Denna sammanlagringsfaktor för fastigheten används sedan tillsammans med 

maxeffekten för fastighetsel, adderas med sammanlagringsfaktorn för något av de tre 

scenarierna och dess maxeffekt enligt ekvation (4) för att räkna ut värdet för det 

teoretiska sammanlagringsvärdet vilken presenteras i Tabell 4. Det maximala möjliga 

effektvärdet, när max effektvärdet för fastighetsel adderas till maximala effektvärdet för 

de olika scenarierna av laddbara bilar presenteras också i Tabell 4. Även skillnaden 

mellan maximala värdet och teoretiska sammanlagringsvärdet presentera som teoretisk 

sammanlagring i kW och som procent i andel teoretisk sammanlagring. I Tabell 4 

presenteras även de simulerade resultaten för sammanlagringsvärdet. Likaså skillnaden 

mellan maximala effektvärdet och simulerade sammanlagringsvärdet, som 

sammanlagring i antal kW och i procent.  

Tabell 4. Maximala effektvärdet, teoretiskt beräknade sammanlagringsvärdet, andel 

samt storlek på teoretiska sammanlagringen. Också simulerade resultat för 

sammanlagringsvärdet, andel samt storlek på sammanlagringen, för de olika 

scenarierna med samma fastighetsel. 

  
Sex olika 

modeller 

Sex Tesla 

model S 

Sex Mitsubishi 

Outlander 

 

Maximala effektvärde [kW] 

 

29,7 

 

28,9 

 

26,7 

Teoretiska sammanlagringsvärdet 

[kW] 
22,4 22 20,3 

Andel teoretisk sammanlagring 21,7 % 23,7 % 24 % 

Teoretisk sammanlagring [kW] 7,3 6,9 6,4 

Sammanlagringsvärdet 

(Simulering) [kW] 
21,7 22,7 20,5 

Andel sammanlagring (Simulering) 27 % 21,4 % 23,3 % 

Sammanlagring (Simulering) [kW] 8 6,2 6,2 

 

Ett resultat som kan utläsas ur Tabell 4 är bland annat att lastprofilen för system med de 

sex stycken olika laddbara bilmodellerna ger upphov till en högre andel sammanlagring 

än vad simuleringen med Tesla och Mitsubishibilarna gav upphov till. I Tabell 3 syns 

också att simuleringen av det systemet, med sex olika modeller av laddbara bilar också 

gav upphov till det högsta maxvärdet för de laddbara bilarna effektförbrukningen under 

ett år, 17,7 kW, med tack vare den höga sammanlagringseffekten fås en lägre total 

effekt än för systemet med Teslabilar. En annan intressant aspekt som kan utläsas i 

Tabell 4 är att Teslabilarna och Mitsubishibilarna får lika stor effektminsking p.g.a. 

sammanlagring, 6,2 kW. Men det resultat som går att utläsa är att systemet med de sex 

olika bilmodellerna får störst procentuell minskning i sitt maxvärde p.g.a. 

sammanlagrinseffekter, följt av systemet med Mitsubishibilar och systemet med 

Teslabilar.  
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Överensstämmelsen mellan de simulerade resultaten och de teoretiskt uträknade är stor 

för Mitsubishi Outlanderbilarna, det skiljer 0,7 % mellan resultatet för de teoretiska och 

simulerade resultaten. Resultaten för systemet med Teslabilarna stämmer också relativt 

bra överens, men de simulerade och teoretiska resultaten skiljer här mer, en skillnad på 

2,3 %. För det teoretiska resultatet är den procentuella sammanlagringen för sceneriet 

med Teslabilar högre än för sceneriet med Mitsubishibilar, detta medans det för de 

simulerade värdena blir det tvärtom med ett högre värde för Mitsubishibilar än för 

Teslabilar. Gällande resultaten för simuleringarna med de sex olika laddbara 

bilmodellerna, ger sammanlagringseffekten för de simulerade resultaten ett högre 

procentuellt värde än för de teoretiskt beräknade resultaten, en skillnad på 5,3 % mellan 

de simulerade resultaten jämfört med de teoretiska resultaten för sammanlagringen.  

Detta resultat som fås genom simulering kan nog antas vara mest realistiskt, eftersom 

den sammanlagringen bygger på antaganden om körbeteende, etc.   

4.7 Energiåtgång  

Energiåtgången för fastighetselen för ett år ligger på ca 34,6 MWh och den årliga 

laddningen av de sex olika bilmodellerna ligger på en total energiåtgång på ca 9,4 

MWh. Detta ger en total energiåtgång för hela systemet på 44 MWh, där de laddbara 

bilarna står för ca 21 % av systemets årliga energiförbrukning. Från detta kan det utläsas 

att införandet av laddbara bilar ger en ökning för fastighetens årliga energiförbrukning 

med ca 27 %. Gällande simuleringar med sex Teslabilar, gav laddningen av bilarna en 

årlig energiförbrukning på ungefär 13,4 MWh. Detta ger en ökning med ca 39 % för 

fastighetens totala energiåtgång och att av fastighetens nya energiförbrukning, 48 MWh, 

går ca 28 % av energin till laddning av Teslabilarna. För systemet med de sex 

Mitsubishibilarna fås en total energiförbrukning på ca 41,9 MWh under ett år, där de 

laddbara bilarna ger att systemets energiåtgång ökar med ungefär 21 %. Energiåtgången 

för Mitsubishibilarna under ett år är ca 7,3 MWh, vilket utgör ca 17 % av systemets nya 

årliga energiåtgång.  

4.7.1 Mätosäkerhet 

Mätosäkerheten för resultatet av den totala energiåtgången för de laddbara bilarna under 

ett år räknades ut för 10 simuleringar med Tesla model S och 10 simuleringar med 

Mitsubishi Outlander. Detta gjordes genom att medelvärdet för de båda räknades ut 

enligt ekvation 5 och sedan beräknades medelvärdets mätosäkerhet enligt ekvation 6 

(Lindgren, 2014).  
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I ekvationerna är xi de olika värdena, n är antal värden som är 10 och �̅� är medelvärdet. 

Resultatet för Tesla model S blev, 2202 ±32 kWh, vilket ger en mätosäkerhet på ca 1%. 

Mätosäkerheten för simuleringarna med Mitsubishibilarna fick också de en 

mätosäkerhet på ca 1 %, 1215±17 kWh.   

4.8 Ekonomi 

Antagandet om att alla bilarna körde samma sträcka, 1222 mil (Rus, 2015) under året 

gjordes. För dessa beräkningar antogs även ett elpris på 1,5 kr/kWh, ett bensinpris på 

12,49 kr/liter och ett dieselpris på 11,79 kr/liter (Energi & klimatrådgivningen, 

2016)(SPBI, 2016). Förbrukningen av bensin och diesel sattes till 0,82 l/mil respektive 

0,57 l/mil (Rus, 2015) och värdena för den genomsnittliga förbrukningen hos elbilen 

och laddhybriden togs ur Tabell 2. Med dessa värden fick man fram en 

drivmedelskostnad per mil på 10,2 kr för bensinbilen, 3,6 kr/mil för laddhybriden och 

2,6 kr/milen för elbilen. Enligt ekonomiska beräkningar och uppskattningar kan en årlig 

besparing på 9,3 kkr, göras för drivmedelskostnaden för en Nissan Leaf, respektive en 

bensinbil. Motsvande besparing för användandet av en Mitsubishi outlander under ett år 

uppskattades till ca 8,1 kkr, där antagande gjordes om eldrift för ca 71 % av sträckan 

och diesel för de resterande milen av året. 

Detta resultat ger alltså att det finns ett ekonomiskt utrymme på ca 8,1 kkr per år, som 

kan läggas på en abonnemangskostnad där olika tjänster kan ingå. Alla abonnemang 

som har en totalårskostnad underliggande denna kostnad ger enligt denna beräkning en 

ekonomisk vinst/besparing för bilägaren.  
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5. Diskussion och slutsatser 

För att klara uppsatta politiska mål för transportsektorn om minskad fossilanvändning, 

ses idag tekniken med laddbara bilar, elbilar och laddhybrider, som en väsentlig del av 

den framtida transportsektorn. För de framtida system för laddningen av elbilarna, 

kommer laddning i hemmamiljö över natten i anslutningen till fastigheten att vara 

viktiga och vanliga system, p.g.a. att bilen står parkerad där så stor del av tiden i dagens 

system.   

Bland privatpersoner har intresset och förtroendet för laddbara bilar ökat med mer 

information om tekniken, men det finns fortfarande kvar en utsprid räckviddsångest. 

Prognoserna för laddbara bilar säger att bilarna tros fortsätta sin ökning och fördubblas i 

antal varje år. Det är en intressant framtid med nya och mer kostnadseffektiva modeller 

som ska komma ut på marknaden inom några år.  

Gällande laddbara bilar som system går det att se att det håller på att utvecklas till ett 

stabilt och fungerande system, detta p.g.a. bland annat investeringar och ökat intresse 

från fastighetsägare, företag, kommuner och staten. Genom klimatklivet investerar 

staten större summor i ett mer utbyggt infrastrukturnät för laddning av laddbara bilar. 

Också fastighetsägare såsom Vasakronan och HSB investerar i laddningssystem för 

laddbara bilar, och ser en ökande efterfråga av laddningsmöjligheter från sina 

hyresgäster.  

De resultat som ges av dessa modelleringar ger att elanvändningen för ett system med 

sex stycken laddbara bilar anslutna till en bostadsfastighet med en säkring på 63 A, inte 

får skadliga och återkommande effekttoppar vilka kan ge upphov till extra kostnader. 

Detta ger alltså att man i en parkering i anslutning till en fastighet, detta fall med 24 

lägenheter, kan ladda sex stycken laddbara bilar utan behov av regleringar för denna 

laddning. Från resultatet gick det att dra slutsatsen att laddningen av bilarna över året 

hade en så stor naturligt varierande förbrukningsprofil, att sammanlagringseffekten 

mellan bilarna och fastigheten blir så hög att systemets effektuttag inte skulle vara 

skadligt för en fastighet med en säkringsanslutning på 63 A. Detta gällde för alla olika 

scenarier av bilar, bara Teslabilar med största batterikapacitet, bara laddhybrider med 

liten batterikapacitet och för sceneriet med flera bilmodeller.  

En slutsats är att bilarna utan reglering genom styrdladdning i laddstationerna ej gav 

upphov till problem genom stora variationer i effekt för systemet. Det ät dock ändå 

möjligt att förespråka styrdladdning av bilarna ur en ekonomisk synpunkt, att det är ett 

billigare elpris och effektpris under visa tider på dygnet. I större system och elnät kan 

det även vara motiverat att använda styrning av laddningen för att placera effekten för 

denna under perioder med mindre effekt för hela systemet. Detta kan bli ännu viktigare i 

framtiden, med ett mer utvecklat smart elnät och mindre balanskraft i den svenska 

elproduktionen. Styrd laddning möjliggör även en mer effektiv och samordnad laddning 

vid en parkering med flera elbilar, men det kräver att laddningen kan samordnas mellan 

de olika användarna.      
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5.1 Framtida studier 

Något som skulle vara intressant att kolla på är hur laddningen kommer se ut för system 

med mer datoriserade bilar, med hänseende på hur bilarna kommer stå parkerade när de 

ej används. Om det även i detta möjliga framtida system kommer vara så att bilarna 

kommer stå parkerade så stor andel av tiden i anslutning till fastigheterna, eller om de 

kommer köra en större andel av året. Likaså om laddningen av dessa bilar kommer ske i 

anslutning till fastigheten eller om de kommer laddas på annan plats, om det kommer bli 

system med laddning under körning i vissa banor mot marken eller genom trådar över 

väggen. Även om laddningen kommer att förändras för de nya elbilarna som kommer 

med större batterikapacitet är en intressant fråga. I fall de som dagens kommer antas 

laddas varje dag på kvällen/natten eller om de kommer få en annan laddningsrutin. 

Framtida smarta elnät, om batteriet i bilen kommer användas för reglering är en 

intressant fråga. Att bilbatteriet kommer laddar ur och upp för att motverka variationer i 

effekt på elnätet. Detta gäller även hur man ska se på fastighetensenergiförbrukning, där 

det finns nationella mål om att minska den och hur man i framtiden ska få räkna denna 

extra energi som kommer bli för laddningen av bilarna i anslutning till fastigheten. 

Detta gäller även transport av energi mellan fastigheter i bilbatteriet och hur detta ska 

behandlas i ett framtida system.  
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Appendix A: HSB 

Intresset för laddbara bilar och laddningsmöjligheter hos boende och i styrelserna hos HSB 

bedöms vara stort, kollar idag på olika laddsystem för mod 3 laddning och finns intresse att 

förbereda framtida laddplats med framdragna elledningar Enligt Jonsson (2016).  

Laddstationerna är tänkta att placeras i fastigheternas garage om sådan finns, annars kommer 

laddstationerna fästas vid parkeringsplatser i anslutning till huset med kabel dragen från 

fastigheten. Detta kan dock komma att bero på avståndet till parkeringsplatsen från 

fastigheten och de yttre förhållandena i området. Kostnad för att dra kabeln tros ligga på 

omkring några hundra per meter, men är beroende av hur mycket extra arbete som kravs för 

att dra ledningen i olika omgivningar. Jonsson (2016) ansåg att det skulle vara bäst om 

föreningen står för framdragningen av kabel till parkeringsplatserna. Att det är enklast om 

föreningen gör att förarbete direkt, mera osäkert om vem som skulle betala för själva 

laddstationen, likaså för servicen av laddstationen.   

För anslutningen av laddstationerna till fastighetens elnät hade Jonsson (2016) en ide om att 

ha ett abonnemang för varje enskild laddbox, ett så kallat elbilsabonnemang. Detta 

abonnemang är tänkt att i sin utformning likna ett tidstariffsabonnemang, att kunden skulle få 

köpa in el för spotpriserna på Nord pool eller teckna ett fast pris. Detta skulle ge en elbils 

laddning som skulle vara frikopplad från huset elanvändning på ett sätt. Att de ej skulle ses 

som att det är huset som levererar elen vidare till laddstationerna och att det då ej blir aktuellt 

med beskattning för leverans av skattepliktig el.  

Jonsson (2016) tänker sig att man ska ha mätutrustning som är kopplat till all laddstationer och 

även till kabeln in till fastigheten. Att den ska ha koll på spotpriser och om effektuttaget för 

fastigheten övergår gränsvärdet i kabeln så stängs laddningen till elbilarna av först. Dessa 

kommer alltså vara nedprioriterade och laddningen av bilarna kommer att avslutas vid 

konkurrens om elen. Det bedöms i nuläget inte vara något problem, utan det finns idag 

utrymme för laddboxarna på energikablarna för fastigheterna. Det viktigaste i hela 

installationen är likafullt att kunna styra boxen och laddningen av elbilarna på ett effektivt och 

smidigt sätt.   

Gällande framtida nybyggnationer finns idag inget krav om att en vis andel parkeringsplatser 

måste ha laddstationer eller vara förbereda för laddstationer. Dock tog Jonsson (2016) upp att 

det för bygget av norra djurgårdsstaden som ska vara en miljöcertifierad stadsdel, med ett krav 

på att 20 % av platserna ska ha laddstation och de resterande platserna ska vara förbereda för 

att kunna installera laddstationer. Kanske kan det uppstå likande krav för nybyggnation eller 

befintliga bostadsbestånd i framtiden.  
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Appendix B: Vasakronan 

Vasakronan är största fastighetsbolaget i Sverige, de har lokaler i Stockholm, Uppsala, 

Göteborg, Malmö och Lund. För dem laddstationer som Vasakronan har installerat säger 

Denell (2016) att man valt att inte ha styrd laddning. Detta för att användarna av dessa ej vill 

kompromissa, de vill ha tillgång till en laddad bil utan att behöva vänta in laddningstid. Också 

att man inte vet hur lång tid bilen kommer stå parkerad är en orsak till att man vill ha laddning 

direkt. Utvecklingen för laddstationerna är att de kommer att byggas ut med ökad efterfråga 

från deras hyresgäster, vilken tros öka i framtiden. Gällande extra effektuttag så ses det i 

dagens läge inte som ett problem p.g.a. det är få laddstationer till stora fastigheter. Ökat 

effektbehov och effekttoppskostnad är dock en fråga som har tagits upp till betänkande och 

som ses som en framtida kostnad som måste tas med i prissättningen för laddning. 

Beträffande det ökande behovet kommer nog det komma fler laddbara bilar,  Denell (2016) 

ansåg detta bero på en mindre risk genom att dessa bilar leasas och att många företag kan ha 

krav eller policyers att ha miljöbilar.       

Laddstolparna som är installerade använder typ 2 uttag och är placerade på fyra platser i 

landet, Kista 22 stycken, Garnisonen Östermalm 22 stycken, Rosenborg i Frösunda 20 stycken 

och 2 stycken i Uppsala. För laddning på besöksparkering är det en tilläggstaxa på 15 kr per 

timme och för avtalsparkering kostar det 1000 kr i månaden (Vasakronan, 2015) och 

kostnaden för snabbladdning ligger på 2 kr i minuten. För de offentliga laddstationerna finns 

ett behov att hitta en operator som kan sköta underhåll och kundtjänst. Dock har behovet av 

vissa offentliga laddstationer, tänkta för kontorsbesökare, visat sig att inte vara så stort idag 

(Denell, 2016).  

Denell (2016) tog upp en intressant fråga om den extra elanvändningen till laddbara bilar. Om 

man i framtiden ska få särskiljas energin från fastigheten, vilket annars kommer leder till en 

försämrad energideklaration för fastigheten. En annan intressant fråga för fastigheter i 

framtida som togs upp, var hur transport av energi i bilbatterierna från arbetsplatsen hem ska 

hanteras.  
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Appendix C: Ellevio 

Det tariffsystem som kunden väljer anser Hansson (2016) bero på vilka toppar man har 

och även vilken huvudsäkring det är i fastigheten. En åsikt som lyftes fram var att folk i 

regel har lättare att förstå timpris för elen än kostnad för effekt och watt. Och att 

tariffsystem är den lösning som företaget valt att använda för effektutjämning och har 

ett system där vinsten av effektutjämningen, kostnaderna som sparas in av styrningen av 

elanvändningen, delas mellan kunderna och företaget, 50/50. Detta handlar dock om 

relativt små pengar och det är svårt att säga om den besparing som sker förändrar 

beteendet hos kunderna. 

Angående överuttag av effekt från fastigheter som kan leda till kortslutningar av 

säkringar, så bedömer Hansson (2016) att många fastigheter idag kan vara 

överdimensionerade i sina huvudsäkringar och/eller anslutningskabel och att det kan 

finnas utrymma att sänka dessa säkringar. Och att det efter sänkningen dessutom kan 

finnas plats med laddningen av bilarna eller att man nyttja den redan installerade 

kapaciteten i anslutningskabeln Rörande anslutningen av laddstationer till fastigheter 

kan en tänkbar lösning vara att gör ett eget mindre system för dessa med egen säkring i 

fastigheten, liknade hur man gjort för motorvärme idag. Detta system kan vara en 

säkrare lösning, att systemet blir underordnad andra system i fastigheten och att 

störningar för fastigheten kan då undvikas, tillika en kostnadsfråga.  

 


