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Förord 

 

Examensarbetet är den sista och avslutande delen i utbildningen, till 

högskoleingenjör i elkraftteknik. Utbildningen omfattar 180 HP och hålls av 

Luleå tekniska universitet.  

 

Examensarbetet har utförts på uppdrag av New Boliden. Boliden har också 

bidragit med handledare med stor kompetens och teknisk erfarenhet. Vilket har 

varit en stor resurs under projektet. Boliden har även bidragit med dator 

beräkningsprogram, kontor och material mm.  

 

Hjärtligt tack till alla inblandade i projektet: 

Sarah Rönnberg (Luleå tekniska universitet) För din snabba återkoppling och ditt 

tekniska stöd. 

 

Lars Grönfeldt (New Boliden, Handledare) För din snabba återkoppling, tekniska 

och praktiska hjälp. 

 

Jonas Ranggård (New Boliden, Jr Handledare) För din snabba återkoppling och 

tekniska hjälp 

 

Mattias Persson (New Boliden, (Arbetsledare el UJ) För din snabba återkoppling 

och trevliga guidning i Garpenberg. 

 

Anders Lindkvist (Epiroc) För ditt engagemang, tekniska stöd och all hjälp.  

 

Jag vill också passa på att tacka alla inblandade lärare för stort engagemang och 

hjälp under både studietid och examensarbete. 

Anders Larsson, Math Bollen, Martin Lundmark, Sarah Rönnberg. 

 

Stort tack! 

 

Erik Lindgren 

 



 

 

 

Sammanfattning 

 

Dieseldrivna fordon är en stor källa för växthusgasutsläpp i Bolidens verksamhet. 

Dessutom är utsläppen från förbränningsmotorerna negativa för arbetsmiljön. 

Elektrifiering är en teknik som har alla förutsättningar för att minska farliga 

utsläpp. 

 

Garpenbergs gruva i Dalarna ska inom en snar framtid sadla om till en 

elektrifierad fordonsflotta, för att kunna uppnå de krav om minskade utsläpp av 

kväveoxider (NOx) som EU-kommissionen kommer med 2023. Fordonsflottan i 

Garpenbergs gruva består i dagsläget totalt av 213 fordon, varav 102 

servicefordon (gruvanpassade personbilar) och resterande gruvfordon. 

Fordonsflottan kommer sannolikt att utökas i framtiden, då det planeras att öka 

malmbrytningen ytterligare.  

 

Uppdraget består av följande delfrågor: 

 att undersöka vad det finns för nyheter inom elektrifierade fordon och 

specifikt gruvfordon.  

 att utreda vad det finns för laddnings möjligheter i en underjordsgruva. 

 att ta reda på vilken laddutrustning det behövs för att ladda fordonsflottan. 

 att med hjälp av simuleringar fastställa om elnätet i Garpenbergs gruva 

kommer att klara en elektrifierad övergång. 

 

De laddstationer som är aktuella i rapporten är 150 kW laddstationer och 300 kW 

laddstationer från ABB vid namn Terra charger och sedan några 22 kW 

laddstationer. Resultat beträffande utplacering av laddstationerna är grundat på 

hur gruvan är utformad, med brytområden, parkeringsplatser, matsalar och krossar 

mm. samt studier från Bolidens lokaliseringsprogram Mobilaris. Största vikt har 

lagts vid Bolidens framtidsplaner på kommande brytområden. Ett delresultat är 

tabeller med placering av laddstationer vid olika noder i Garpenbergs elnät. 

 

Det har kommit till klarhet att laddstationernas belastning på Garpenbergs elnät 

blir allt för stor. Det kommer behövas mer ledningsarea ner i gruvan för att klara 

av belastningen, som kommer från användning utav laddstationer. De kraftkablar 

som går till de första två huvudställverken kommer att bli för hårt belastade utav 

laddstationerna, plus de befintliga lasterna i gruvan. Det kommer inte vara 

avgörande om de laster som finns i gruvan är grundbelastade eller är 

toppbelastade, kablarna in till huvudställverken kommer ändå att bli för hårt 

belastade.  

 

Detta har varit ett roligt examensarbete och utmanande då det inte finns mycket 

information att utgå ifrån då elektrifierade gruvfordon inte finns att studera annat 

än från ritbordet. De gruvmaskiner som jag har studerat under examensarbetet 

finns inte än utan är fortfarande under utveckling viss information om 

gruvfordonen har varit konfidentiell och svår att få tag i.   

 



 

 

 

.Abstract 

 

Diesel-powered vehicles are a major source of greenhouse gas emissions in 

Boliden's operations. In addition, emissions from internal combustion engines are 

negative for the working environment. Electrification is a technique that has all 

the conditions for reducing hazardous emissions. 

 

Garpenberg's mine in Dalarna will in the near future convert to an electrified 

vehicle fleet in order to meet the requirements for reduced emissions of nitrogen 

oxides (NOx) that the EU Commission will introduce in 2023. Today, the fleet of 

Garpenberg's mine consists of 213 vehicles, of which 102 are service vehicles 

(mining passenger cars) and the remaining mining vehicles. The fleet of vehicles 

is likely to expand in the future, because of a further increase in ore depletion. 

The aim of this work is: 

 To investigate which electrified vehicles and specifically mining vehicles 

are available on the market.  

 To investigate what is available for charging in an underground mine.  

 To investigate what charging equipment is needed to charge the fleet.  

 To by means of simulations, determine whether the power grid in 

Garpenberg's mine is strong enough to cope with an electrified vehicle 

fleet. 

 

The charging stations considered in the report are 150 kW charging stations and 

300 kW charging stations from ABB called Terra Charger in addition to some 

generic 22 kW charging stations. Results regarding the deployment of charging 

stations are based on the design of the mine, with break areas, parking spaces, 

dining rooms and crushes, etc. as well as studies from Boliden's Mobilaris 

location program. The greatest importance has been given to Boliden's plans in 

future frangible area. A partial result is tables with the location of charging 

stations at different nodes in Garpenberg's power grid. 

It has become clear that charging stations load on Garpenberg's power grid 

becomes far too big. There will be more conduit area needed in to the mine to 

cope with the load, resulting from the use of charging stations. The charging 

stations, plus the other loads in the mine will overload the power cables feeder the 

first two main switchgears. It will not be decisive if the loads that are in the mine 

are burdened or are heavily loaded, the cables in to the main switchgears will still 

be overloaded. 

 

This has been a fun and challenging final year project since there is not much 

information to be taken from when electrified mining vehicles are not available 

for study other than on the drawing board. The mining machines I have studied 

during the project do not yet exist but are still under development. 
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1 NOMENKLATUR 

I rapporten används ämnesspecifika begrepp och termer. Avsikten med avsnittet 

är att göra rapporten mer lättillgänglig och förståeligt för läsare utan tidigare 

kunskap inom området. 

 

AC-laddning  Laddning med växelspänning 

 

BMS Batteri Management System Utrustning som övervakar 

batteriet 

 

CCS   Combined charging system 

 

DC-laddning  Laddning med likspänning 

 

Enlinjeschema Enlinjeschema är ett kopplingsschema av ett elektriskt 

flerfasnät men där endast en av faserna ritas ut 

 

Kondensatorbatteri Kondensatorer som används för att faskompensera 

nätet. 

 

LCC   Life-Cycle Cost 

 

Nod En knytpunkt i elektriska kretsar  

 

Regenerativ bromsning Omvandla rörelseenergin till elektrisk energi vid 

inbromsning. 

 

RFID-läsare  Kort och tagg-avläsare.  

 

Ställverk Ett ställverk är en nod som distribuerar ut energin i 

olika riktningar och där finns brytare för bortkoppling 

vid fel. 

 

UPS  Uninterruptable Power Supply 
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2 INTRODUKTION 

Rapporten kommer att beskriva hur elnätet i Bolidens gruva Garpenberg kommer 

att påverkas av att Boliden ska gå över från en i dagsläget dieseldriven fordons 

flotta till en batteridriven. Utifrån att det kommer nya utsläppskrav 2023 från EU-

kommissionen. Dieselutsläppen är den dominerande källan för växthusgasutsläpp 

inom Bolidens verksamhet, dessutom påverkar utsläppen den lokala arbetsmiljön 

negativt. Boliden vill vara redo för framtidens omställningar.  

 

Arbetet är utfört med hjälp av simuleringar  som bygger på samma antal fordon 

som dagens fordonsflotta i Garpenberg samt information om vad fordonen 

kommer att ha för laddnings möjligheter. Beräkningar har gjorts av effektåtgång 

under planerad laddning och studier om nätet klarar av att leverera nog med effekt 

under de tänkta toppbelastningarna. 

 

2.1 BAKGRUND/HISTORIA 

2.1.1 Elnät: 

Distribution av el är ingen gammal infrastruktur, bara ca 100 år. Sydsvenska 

kraftaktiebolaget byggde ett nät för 50 Hz medan Vattenfall byggde en blandning 

av 50 Hz och 25Hz i södra delar av Sverige. På 1930 talet började man bygga ett 

nät mellan norra och södra delarna av landet. Sedan delade man in nätet i 

stamledningar (400-220kV) och Regionalledningar (130-40kV) och 

Lokalledningar (<40-10kV) distributionsspänning inom samhällen. [1]  

 

2.1.2 Industrinät 

Boliden Garpenbergs elnät omfattar ett flertal olika ställverk för fördelning av 

kraft samt diverse transformatorer, kopplade till elmaskiner som driver 

pumpstationer, hissar, fläktar och andra typer av laster. Driftspänningen är 10,5 

kV i nätet som ska studeras. I gruvan så anläggs kablar oftast hängandes i taket i 

gruvgångarna. Kablar dras även genom bergväggen genom kabelgenomföringar 

för att spara på kabelvägen. Kabel som används i gruvan är av typen AXQJ. 

2.2 ELFORDON 

Elbilen har funnits väldigt länge, ända sen början av 1900-talet, och de var bland 

de vanligaste bilarna fram till 1915. Vägar byggdes ut och blev mer omfattande 

och bättre, så man behövde längre räckvidd, vilket man fick av fossildrivna bilar 

som konkurrerade ut elbilarna. Under andra världskriget var bensinpriset högt 

vilket resulterade i ett uppsving för elbilarna i Europa, men det uppsvinget höll 

bara i sig till då freden kom (1945). Första bilen som kördes på månen, 1971, var 

en elbil och vid den tiden så kom ett litet uppsving av elbilsintresset. År 2000 så 

började oljepriset stiga kraftigt och det blev även en ökad miljödebatt vilket drev 

på snålare motorer och även elbilens utveckling. Batterikapaciteten är fortfarande 

ett problem för elbilen. Sverige har satt som mål att år 2030 så ska fossila bränslen 

vara utfasade, och EU har satt ett liknande mål att 2050 ska tätorter vara fossilfria. 

[2] 
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Då det ännu inte finns mycket information kring eldrivna gruvfordon så kommer 

denna rapport att fokusera på de elbilar som idag finns på marknaden då tekniken 

i dessa förväntas vara liknande den för eldrivna gruvfordon. Servicefordon som 

det finns många av i gruvan kommer att vara väldigt lika dagens kommersiella 

elbilar riktade till privatpersoner. Även servicefordon kommer dock i vissa fall att 

behöva anpassas efter de speciella förhållanden som finns i gruvan. 

 

2.3 NEW BOLIDEN 

Boliden är beställare av detta examensarbete och senior utvecklingsingenjör inom 

elkraft Lars Grönfeldt kom även med idén om inriktningen på batteridrivna 

gruvfordon. Boliden är ett metallföretag som är grundat 1924. I Bolidenområdet i 

det mineralrika Skellefteåfältet gjordes det första guldfyndet som lade grund för 

Bolidens verksamhet. Boliden håller på med allt från vagga till grav i metallens 

kretslopp. Det innebär allt från prospektering till gruvdriften vidare till 

smältverken och Boliden säljer sedan slutprodukter som är förädlad zink, koppar, 

bly, nickel, guld, silver och övriga produkter. Boliden håller även på med 

återvinning av metaller. (New Bolidens verksamhet är indelat i Prospektering, 

Gruvdrift, Smältverk och Återvinning) Omsättningen är ca 40 miljarder SEK och 

antalet anställda är 5 500 st. [3] 

 

2.3.1 Garpenberg 

Garpenberg som ligger placerat i Hedemora kommun är Sveriges äldsta 

gruvområde som fortfarande är i drift. I Garpenberg bryts malm som innehåller 

zink, bly, silver, koppar och guld. Tack vare ett framgångångrikt 

prospekteringsarbete upptäcktes den stora malmkroppen belägen i Lappberget 

under slutet av 90-talet, vilket räddade gruvan från nedläggning. Boliden kunde då 

investera i sitt näst största projekt genom tiderna år 2014 i Garpenberg, som 

ökades deras kapacitet från 1,5 miljoner till 2,5 miljoner ton malm per år. Vilket 

har stärkt Bolidens konkurrenskraft internationellt. Investeringen innebar även 

utveckling och satsning på branschledande tekniklösningar som till stor del är 

automatiserade, vilket gjort Garpenberg mer driftsäkert, miljövänligt och 

kostnadseffektivt. Expansionen säkrar även jobben för en lång tid framöver vilket 

också gynnar underleverantörer entreprenörer och lokalsamhället.[4] 
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3 PROBLEMBESKRIVNING 

Det pågår en intressant utveckling av fordon idag med minskning av fossildrivna 

bränslen. Rapporten är en beskrivning av batteridrivna gruvfordon och laddningen 

av dem samt hur elnätet kommer att påverkas då Boliden går över till kommande 

utmanande laster. Rapporten kommer också belysa hur laddningen av fordonen 

ska kunna organiseras i den dagliga verksamheten i gruvan. 

Det kommer striktare regler kring utsläppen i gruvorna år 2023 från EU och att 

oljepriserna förväntas att stiga så både miljö och ekonomi talar för att Boliden ska 

sadla om till en elektrifierad fordonsflotta. 

 

Boliden har ambitionen att fasa ut dieselfordonen i gruvan. För att kunna 

elektrifiera fordonen så måste elkraften finnas tillgänglig och med tillräcklig 

kapacitet vid de noder som kommer att bli belastade av laddstationer. Det är också 

förutsatt att klara nuvarande produktion, eller i framtiden utöka 

malmproduktionen. 

 

De batteridrivna bilarna börjar också närma sig de fossildrivna bilarna 

kostnadsmässigt och särskilt om man tar hänsyn till hela fordonets LCC vilket 

kommer att ge lägre kostnader på underhålls- och drivmedelskostnad, detsamma 

gäller för batteridrivna gruvmaskiner. I dagsläget saknas ett utbyggt system för 

laddning i gruvorna. Teknikval av laddning kommer att ha en avgörande roll i hur 

lyckad denna omställning kommer att bli. Boliden avser att samla in data under 

laddning och drift av elfordonen och här kan finnas möjlighet till ytterligare 

tillämpningar. Datat kan användas för att effektivisera användandet av fordon i 

deras egen verksamhet alternativt säljas till tillverkare av laddstationer eller 

fordon. 

 

Gruvmaskinerna kommer att vara i drift större delen av deras livstid och inte som 

personbilar stå parkerade 96 % av sin livslängd. Det kommer att behövas ett fåtal 

snabbladdare strategiskt placerade i gruvan, men även utbytbara batterier på vissa 

gruvmaskiner. Det senare kommer att möjliggöra att ett batteri hela tiden laddar 

med normalladdning eller semisnabbladdning vilket kommer att ge elnätet ett 

”snällare” effektuttag. [5] 

 

Placering av laddstationerna i gruvan är viktigt utifrån produktionsmaskinernas 

körsätt. En ytterligare utmaning är var i gruvan det är fysiskt möjligt att rymma 

laddstationerna. Det kommer att bli svårt att kunna utföra ett batteribyte i en ort 

som är trång i dagsläget och med en container som innehåller laddstation så blir 

det ännu mer brist på utrymme.  

 

3.1 SYFTE 

År 2023 så kommer nya hårdare krav på NOx utsläpp i gruvorna från EU-

kommissionen. För att nå detta mål måste nästan all dieselförbrukning bort ur 

gruvorna. Det kommer att behövas göra en stor förändring i gruvan och elnätet 

kommer att bli utsatt för nya utmaningar. Det kommer att bli helt andra laster mot 

hur nätet är belastat i dagsläget. Det ska behandlas om nätet i gruvan är tillräckligt 

dimensionerat för att klara av det utökade effektuttaget. 
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3.2 MÅL OCH OMFATTNING 

Målsättningen med detta examensarbete är att öka förståelsen kring laddstationers 

belastning på elnätet.  

Vid examensarbetets slut ska följande frågor kunna besvaras: 

 

 Hur stort effektuttag det blir med laddstationer? 

 Laddning hur kan man hantera snabbladdning?  

 Industrinätet, kommer elnätet att klara belastningarna? 

 Vilken information som finns idag kring elektrifierade gruvfordon. 

 

Delar av Garpenbergs nät har inte tagits med i simuleringar då det skulle ha blivit 

för omfattande. Detta syftar på det ”Gröna-” och ”Blåa nätet”. (Se figur 18, i 

Bilagor) 

 

Problem är tillgång på data om batteridrivna fordon som är avsedda för brytning i 

gruva. Än mindre tillgång på data om batteriutförande, batterikapacitet och 

körtider mm, från redan befintliga elektrifierade fordon. Tillgång till olika 

leverantörers produktinformation har varit begränsad och simuleringar grundas på 

uppgifter ifrån en leverantör.  

 

Det är svårt att veta vad som räknas som snabbladdare för gruvmaskiner då man 

har som preferens vad elbilar har för gränser vid snabbladdning och 

normalladdning mm. Men det blir missledande på större fordon. Gruvfordon har 

jämförelsevis gränsen för långsamladdning vid 100 kW. 

 

Energiberäkning på alla Garpenbergs fordon kommer inte att vara möjligt då det 

inte finns information om alla nya fordon. Detta gäller särskilt gruvfordon och 

udda maskiner. 
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4 METOD 

 

Här beskrivs de olika källor och metoder/verktyg som används under arbetets 

gång. Presentationer av personer med expertkunskap som har varit givande för att 

genomföra examensarbetet. Deltagande i Workshop. Dessutom inblick i 

beräkningsprogram som används för att dimensionera elnätet. 

 

4.1 LITTERATURSTUDIE  

Läroböcker, rapporter och hemsidor har används för att införskaffa information 

till detta examensarbete. En stor del av informationen har inhämtats via intervjuer 

och mailkontakter. 

 

4.2 INTERVJUER, BESÖK OCH SAMTAL 

 Workshop elektrifierad gruvdrift. (New Boliden, ABB, Epiroc, LKAB, 

Sturk Consulting, Räddningstjänsten) 

 Besök i Kankbergsgruvan (Oliver Carlsson). 

 Telefonintervju med (Anders Lindqvist och Erik Svedberg) Epiroc. 

 Studiebesök i Garpenbergs gruva. (Intervju med Mattias Persson) 

 Telefonintervju med (Glenn Wikman) Skellefteåkraft 

 Telefonintervju med (Malin Janols) Umeå energi 

 

4.3 FÄLTSTUDIER 

Eftersom det geografiska avståndet mellan arbetsplats i Boliden och projektplats 

Garpenbergs gruva är långt ca: 70 mil så blev det ett besök i Garpenbergs gruvan. 

 

4.4 DATAINSAMLING 

Data över grundbelastningsströmmar och toppbelastningsströmmar har 

tillhandahållits av Lars Grönfeldt (Senior Elkraftsingenjör, New Boliden). Datat 

har sedan använts för att med hjälp av simuleringsprogrammet Netkoll räkna ut 

hur grund- och toppeffekterna ser ut i de för arbetet relevanta delarna av elnätet. 

Netkoll är ett beräkningsprogram där man bygger upp sitt enlinjeschema och 

sedan lägger ut laster t.ex. tänkta laddstationer mm. Även Anders Lindkvist 

(Technology Development, Epiroc)  har hjälpt till med att få fram data som 

behövts för att kunna simulera. Framtida produktionsvolymer har tagits hänsyn till 

och därav var i simuleringen som laddstationerna kommer att placeras. 
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5 TEORI 

5.1 ELNÄTET 

5.1.1 Elnät 

Elnätet i Sverige kan delas in i tre olika spänningsnivåer. Stamnätet består av 

ledningar med spänningsnivåer på 400 – 220 kV, som är det svenska elnätets 

ryggrad och ägs av Svenska kraftnät, (SvK). Regionala nät har spänningsnivåer 

mellan 130 – 70 kV och ägs av kraftföretag. Lokala nät har oftast högst 20kV som 

spänningsnivå, ägs av distributionsföretag. [6] 

 

5.1.2 Industrinät  

Boliden har byggt upp ett stort industrinät nere i Garpenbergs gruva. Till gruvan i 

Garpenberg kommer elkraften med 10,5 kV lokalledningar in från Vattenfall. 

Boliden har delat upp elnätet i fyra delar det ”Blåa-”, ”Gröna-”, ”Lila-” och 

”Gula-nätet” och det är det två sistnämnda som är de två största delarna av nätet. 

(Se Figur 18, i Bilagor) 

 

Elförsörjningen ska hålla en viss elkvalitét. Det är kostsamt för företaget med 

avbrott i elförsörjningen. Elkvalitén på elnätet påverkas av produktionen, 

distributionen och olika laster. I detta arbete tas hänsyn till underspänningar och 

spänningsvariationer som kan uppstå pga. elbilsladdningen. För att minimera 

denna påverkan måste elnätet dimensioneras korrekt.   

 

5.1.3 Smarta elnät 

Smart grid eller smarta elnät som det heter på svenska är ett samlingsnamn för 

väldigt mycket men främst framförallt ny teknik som är förknippad med förnybara 

energikällor. 

 

Smarta nät innefattar ny teknologi som på ett ekonomiskt sätt gör det lättare att 

introducera och nyttja förnyelsebar produktion, leder till minskad 

energiförbrukning, styrsystem som får ner effekt-topparna på elnätet och gör att 

förutsättningarna blir bättre för att kunna styra sin elkonsumtion. [7] 

 

“A Smart Grid is an electricity network that can intelligently integrate the actions 

of all users connected to it –generators, consumers and those that do both –in 

order to efficiently deliver sustainable, economic and secure electricity supplies.” 

[8]  

 

Smarta elnät kommer det att bli mer av i gruvan. Det kommer nya laddstationer 

med nya tekniklösningar, som dynamisk laststyrning, komponenter och utrustning 

kommer att bli mer uppkopplade och på så sätt styrbara. Målet för Boliden är, som 

tidigare nämnts, att minska sina utsläpp av kväveoxider och få en mer hållbar 

verksamhet.  
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5.2 ELKVALITÉN 

5.2.1 Spänningsvariationer 

Spänningen i nätet varierar hela tiden någon volt upp eller ned och 

spänningsvariationerna påverkas av vilken ström de inkopplade lasterna 

momentant drar. Då förbrukningen och strömuttaget är högt sjunker spänningen 

och vise versa. I Garpenbergs gruvan inträffar lägsta förbrukning vid sprängning 

då övrig verksamhet begränsas.  Sprängningen infaller dagligen mellan klockan 

04:00 och 06:00 samt mellan 16:00 och18:00 och under dessa tider är det 

förmodligen högre spänning i gruvan. 

 

Vissa stora laster i gruvan som finns kan orsaka flimmer t.ex. kompressorer, 

hissmotorer och pumpar, alla dom lasterna bidrar till att öka 

spänningsdistorsionen i elnätet. Flimmer i belysning kan orsakas av långsamma 

repetitiva spänningsvariationer kring 1-30Hz, detta kan bli arbetsmiljöproblem då 

t.ex. lysen som blinkar påverkar personalen negativt. [9] 

 

Transienter eller spänningsspikar som det kallas används som ett begrepp för 

olika typer av snabba spänningsvariationer. Stigtiden och falltiden är väldigt 

snabba storleksmässigt mellan mikrosekunder till några millisekunder. 

Varaktigheten på transienter ska vara mindre än 10 ms. enligt definition. 

Transienter uppstår vanligtvis vid nät- och lastkopplingar och in- och urkoppling 

av kondensatorbatterier. 

 

5.2.2 Avbrott 

Avbrott är då spänningen går ner till eller mot noll Volt. Kort avbrott räknas det 

som om avbrottet är mellan 100 ms och 180 s och långt avbrott om det är längre 

än 180 s. Långa avbrott måste registreras enligt energimyndighetens föreskrifter, 

fler än elva per år i uttags- eller inmatningspunkten innebär att överföringen inte 

är av god kvalitét, det avser även avbrott för felavhjälpning och felsökning. 

Kortvariga fel uppkommer vanligtvis av övergående fel på luftledningar t.ex. att 

en gren har fallit ner mellan ledningar eller en fågel som flugit emellan ledningar. 

En automatisk återanslutning brukar slå på ledningen som det blivit fel på, för att 

testa om det är något sådant fel, om det är något kvarvarande fel då kopplar 

skyddet bort ledningen igen. [10] 

 

UPS används vid känsliga delar av processindustrin som inte klarar av ett avbrott 

utan måste gå kontinuerligt. UPS: er används mest vid mindre anläggningar. Där 

det finns ett större effektbehov används ofta reservkraftaggregat. Garpenbergs 

gruvan har ett 50 tal UPS: er för att ha reservkraft till W-lan, men använder inget 

reservkraftaggregat.   

 

5.2.3 Spänningsosymmetri 

Spänningsosymmetri är då spänningen i de tre faserna är olika stora i amplitud. 

Då man har ett trefassystem så är det osymmetri om inte fasvinklarna är 120° 

skilda från varandra. Enfaslaster skapar osymmetri i lågspänningsnät. Enligt EIFS 

2013:1 femte paragrafen; ska förekommande tiominutersvärden av 

spänningsosymmetrin under en vecka vara mindre eller lika med två procent [10] 
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5.3 LADDNING OCH OLIKA TYPER. 

Mycket information baseras på elbilar av personbilstyp kring vilka det finns 

information i jämförelse med gruvfordon. Definitionen av normal- semisnabb och 

snabbladdning gäller för elbilar och fordon med liknande batterikapacitet. 

Gränsen vid långsamladdning är för gruvfordon 100 kW. En översikt av olika 

typer av laddning visas i Tabell 1 

 

5.3.1 Normalladdning: 

Normalladdning har låg laddningseffekt, under 3,7 kW, men är tänkt att ladda 

under längre tid (ca8-10h). Låg laddeffekt är skonsamt för batteriet då det inte blir 

så höga strömmar i batteriet under laddningen, tekniken används oftast inom 

dagens laddning av elbilar. [11] 

 

5.3.2 Semisnabbladdning:  

Semisnabbladdning har högre laddeffekt än normalladdning. Det är effekter 

mellan ungefär 3,7 kW till 50 kW som används. Batteriet laddas fullt under ½ till 

några få timmar. I denna kategori kan man använda sig av enfasladdning, 

trefasladdning och även DC-laddning. För enfasladdning kan det krävas att man 

behöver säkra upp och eventuellt förstärka elinstallationen.[12] 

 

5.3.3 Snabbladdning: 

Snabbladdning är högeffekts laddning 50 kW- och uppåt, beroende på vad för 

säkring som används. Det är sådana laddtider att det ska gå vänta vid fordonet när 

det laddas, alltså inte så mycket längre än vad det tar att fylla en tank med bensin. 

Det är en väldigt årstidsberoende laddning med tanke på temperaturen, då 

batterierna vintertid inte är mottagliga för så pass hög laddeffekt. Temperaturen i 

en gruva är relativt konstant kring 20°C, som är väldigt gynnsamt för laddning av 

batterier. Den inre resistansen ändras även då batteriet blir varmt och batteriet blir 

mindre mottagligt för laddning. Nackdelen med höga laddströmmar är att 

batterierna tar skada. [13] 

 
Tabell 1 laddstationers egenskaper 
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5.3.4 Mode 1 laddning:  

I Mode 1 (Figur 1) använder man sig av ett femledarsystem. Vid trefasanslutning 

är strömmen högst 16A och spänningen högst 480V. Om enfas används så är max 

strömmen även där 16A med max 250V spänning. Med mode 1 menas också att 

man kopplar till ett befintligt eluttag (schuko) som inte är speciellt avsett för 

laddning av elfordon, men jordfelsbrytare är ett krav. 

 
Figur 1 Mode 1, med tillstånd från SunDrive  [14] 

 

 

5.3.5 Mode 2 laddning:  

Mode 2 (Figur 2) är ganska likt mode 1 med att man ofta använder sig av ett 

schukouttag och man använder sig utav en monterad kontrolldosa. Kontrolldosan 

ska ha speciella komponenter för att övervaka laddningskabeln och en egen 

jordfelsbrytare plus att den kontinuerligt mäter att det finns skyddsjord. 

Laddströmmen får högst vara 32A och 250V på enfas och på trefas 32 A och 

480V. Mode 2 innefattar komponenter som övervakar kabeln mellan fordonet och 

kontrolldosan, någon form av skydd och även styrning av laddströmmen. 

 
Figur 2 Mode 2, med tillstånd från SunDrive [14] 
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5.3.6 Mode 3 laddning:  

Mode 3 (Figur 3) används där förhöjda krav på säkerheten är ställda. På denna typ 

av mode så är laddningsstationen fast installerad i elanläggningen. Denna typ av 

mode övervakar laddström och skyddsledare. Endast då allt är anslutet som det 

ska och laddbox och bil är klara för laddning så blir kabeln och eluttaget 

spänningssatt. Den här moden är också konstruerad för trefassystem för att kunna 

få högre effekt till laddningen eller att i framtiden utnyttja alla trefaser ännu 

jämnare än idag. Mode 3 öppnar också upp för kommunikation mellan laddbox 

och elfordon. Med hjälp av denna kommunikation kan laddningen styras så att 

den sker då det är mindre efterfrågan och på så sätt minska påverkan på elnätet 

(s.k. dynamisk laststyrning). Elfordonets batteri kommer säkert i framtiden även 

att kunna leverera effekt ut på elnätet. Den här lösningen kommer potentiellt att 

bidra till att utjämna effekttopparna på elnätet. 

 
Figur 3 Mode 3, med tillstånd från SunDrive [14] 

 

 

5.3.7 Mode 4 laddning: 

Mode 4 är DC-laddning vilket skiljer den från de 3 första moderna som är AC-

laddning. Den här typen används på offentliga platser och inom industrier för 

laddning och snabbladdning av elfordon. Man ansluter också elfordonet indirekt 

mot elnätet med denna metod. Man ansluter med fasta batteriladdare som är 

anslutna mot elnätet. Detta mode är likströmsladdning med 

kommunikationsmöjligheter för laddstyrning. 

 
Figur 4 Mode 4, med tillstånd från SunDrive [14] 
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Det finns ett antal olika typer av anslutning, exempelvis; Type 1 anslutning, Type 

2 anslutning, CHAdeMO anslutning och CCS type 2 anslutning (se Figur 5 till 

Figur 8). Det finns även CCS type 1 som kommer att användas i Nordamerikanska 

gruvor.   

 

Alla dessa kontakter används lite olika mycket på olika marknader. Då type 1 och 

CHAdeMO används flitigt i Japan medan Type 2 och CCS stöttas från den 

europeiska marknaden. De laddkontakter som kommer bli nyttjade i gruvan i 

Garpenberg kommer att vara CCS och type 2. 

 
Figur 5 Type 1 kontakt, med tillstånd från SunDrive [14] 

 

 

 

 

 
Figur 6 Type 2 kontakt (Mennekes), med tillstånd från SunDrive [14] 
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Figur 7 CHAdeMO kontakt, med tillstånd från SunDrive [14] 

 

 

 

 
Figur 8 CCS type 2 kontakt, med tillstånd från SunDrive [14] 

 

 

5.3.8 Trefasladdning 

Trefasladdning kan förenklas som tre enfasladdare placerade bredvid varandra. 

Istället för att överbelasta en fas så kan man ladda med en tredjedel så mycket 

ström på alla tre faser. Trefaskontakter brukar vara byggda så att dom kan leverera 

mycket ström. Ungefär 16A per fas ska de kunna klara. Då kan laddeffekten 

komma upp i 11 kW mot tidigare enfasladdning 2,3 kW (10A). 

Anledningen att få elbilar har trefasladdare är på grund utav priset, men då 

batterierna kommer att bli allt större så kommer det att bli ett måste med 

trefasladdare för att slippa långa laddtider. [15] 

 

5.3.9 Induktiv laddning: 

Induktivladdning är en trådlös laddning som sker då man matar en primärspole 

med växelström och sedan finns en sekundärspole i fordonet som det induceras en 

ström i utav magnetfältet som bildas från primärspolen. Sedan likriktar man 

strömmen från sekundärspolen och då kan man ladda batteriet. Det vill säga en 

trådlös laddning som inte kräver en fast fysisk anslutning mellan laddanordning 

och fordon. [16] 
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5.3.10 Konduktiv laddning  

Konduktiv laddning är som det flesta apparater laddas med i dagsläget, alltså att 

man fysiskt ansluter en sladd eller kabel mellan fordon och laddstation. Konduktiv 

laddning kan även ske samtidigt som man framför fordonet, tex trolley, en skena i 

vägbanan för eldrivna bussar eller tågen som har elledning ovanför rälsen.  

 

5.4 LITIUMJONBATTERIER 

Litium-jonbatterier har högre specifik energi än de övriga batterityperna (normalt 

över 100 Wh/kg) och har även lägre självurladdningsgrad, dock måste de 

övervakas noggrant vid laddning. Om ett litiumjonbatteri överladdas finns en risk 

att det börjar brinna. Detta kan dock motverkas enkelt genom användning av 

kontrollsystem för laddningen som förhindrar att batterierna blir överladdade och 

brandrisk inträffar (BMS). [17] 

 

5.5 LIKRIKTNING 

Likriktning är att omvandla sinusströmmen som finns i AC till likström (DC) 

detta för att kunna ladda en elbil som drivs av likström från elnätet som ger AC.  

En likriktare är en konstruktion som omvandlar AC till DC. En likriktare består av 

fyra stycken dioder som placeras enligt Figur 9. 

 
Figur 9 kopplingsschema för likriktare. 
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Likriktaren skapar en likspänning med att 2 av dioderna leder när den positiva 

delen av sinusvågen kommer till likriktarbryggan och de andra två dioderna leder 

på den negativa delen av sinusvågen. Detta skapar en DC komponent med ett 

rippel, se Figur 10.  

 
Figur 10 Uppmätt utsignal från en likriktarbrygga 

. 

  

För att minska ripplet så använder man sig av en kondensator, större kapacitans på 

kondensatorn ger en renare likspänning. 

 

5.6 TROLLEYDRIFT 

Trolleydrift är en typ av konduktiv laddning som gör att truckarna som ska frakta 

upp malmen för en ramp kan ansluta sig till ledningar, oftast luftledningar. Då kan 

trucken koppla över till eldrift och få kraft från elnätet för att ta sig upp vilket gör 

att man kan komma upp med lika mycket energi som vid start i ramp eller kanske 

till och med laddat lite på vägen upp. 

 

5.7 LADDSTATIONER 

Effekter på laddstationerna som antas i simuleringarna är 2,3 kW, 3,7 kW, 22 kW, 

150 kW, och 300 kW. De anslutningar som kommer att användas är CCS standard 

uttag. Det är europeisk standard med ett särskilt uttag för DC laddning och 

anslutningen är också kombinerat med ett AC uttag (type 2). Till laddboxarna 

kommer det att vara type 2 anslutning. 50 stycken laddboxar har simulerats med 

hälften var 2,3 kW och resterande 3,7 kW. ABB terra charger kommer att 

användas på de större laddstationerna 150 kW och 300 kW. 

 

5.8 BATTERIBYTE 

Batteribyte kommer att ske med en lyftanordning t.ex. ”traverslyft” (5 tons 

lyftkraft), i anslutning till laddstationerna och batterierna, så att man kan lyfta ur 

det urladdade batteriet och sen lasta på det nyladdade. Batteribyte kommer att vara 
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på några av de stora förbrukarna, alltså inte alla fordon. De fordon som klarar av 

detta kommer att kunna byta till fullt batteri på en kort tid och slippa att batteriet 

ska utsättas för snabbladdning. I rapporten tas det upp att fordon som lastare, 

truck och väghyvel kommer att nyttja batteribyte.  

 

5.9 DYNAMISK LASTSTYRNING 

I framtiden kommer alla laddstationerna att kunna dra ner laddeffekten då en 

avläsare som kan kommunicera med elmätaren och känner av om elnätet är för 

hårt belastat. Dynamisk laststyrning finns ute på marknaden idag men inte i 

kommersiell användning än enligt Skellefteå Kraft. 

 

Detta innebär att laddstationen kan avläsa elmätaren kontinuerligt och styra ner 

laddströmmen om det behövs. För parkeringar med många P-platser och 

laddstationer konfigureras en gemensam maxström per fas, laddstationerna delar 

därefter på tillgänglig kapacitet. En möjlighet är att lastbalanseringen kan ta 

hänsyn till övrig last genom avläsning från elmätare. [18]  Att ha dynamisk 

laststyrning är en stor fördel för att undvika effekttoppar i elnätet. För samtidig 

laddning av många batterier så kommer dynamisk laststyrning att vara till fördel 

för att nyttja elnätet optimalt med bibehållen kvalité. Laddstationerna drar då ned 

laddeffekten själva även om man får räkna med lite längre laddtider. 

 

5.10 BATTERITRUCK 

I dag finns oljetruck som kan köra runt i gruvan och tanka fordonen med diesel. 

Ett liknande upplägg kan göras med en batteritruck som kan komma och byta 

batterier eller att fordon kan snabbladda från batteritrucken. Det är ett sätt att ha 

både hängslen och livrem i gruvan. Fordonet kommer att behöva specialbyggas då 

det inte finns något sådant fordon på marknaden. 

 

5.11 NETKOLL 

Netkoll är ett beräkningsprogram för elbranschen som hanterar alla anläggningar 

för hög-, mellan- och lågspänning, när data matats in visas beräkningsresultat, i ett 

enlinjeschema. Netkoll beräknar även utlösningsvillkor, kortslutningsvillkor, 

överlastvillkor och spänningsfallsvillkor.  

 

3-fasiga kortslutningsberäkningar beräknas som stum kortslutning vid 

ledningstemperatur 20°C. Hur mycket anläggningen tål brukar normalt beräknas 

utifrån den 3-fasig kortslutning som är den maximala strömmen som anges i 

lastpunkten. 

 

Ledningsresistansen för 1-fasig kortslutning beräknas i matningspunkten med en 

resistansökningsfaktor på 1,25, då exakta värdet inte är känt. Ledningsresistansen 

för utlösningsvillkoret räknas med formler ur [19] Särskilt vid långa 

ledningslängder så anges avsäkringen ett eller två steg högre än den generella 

resistansökningsfaktorn 1,25. 

 

Som standard används den 1-fasiga kortslutningsströmmen för att rekommendera 

den högsta säkringen. Enligt starkströmsföreskrifterna så är det i matande änden 
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som man placerar säkringen som skall ha utlösning inom 5s. Normalt föreslås 

säkringstypen IFÖ HICAP. 

I uppgiften om ”Återledararea” så används den sammanlagda arean på PE och N i 

fyrledarsystem och i ett femledarsystem används den utav ledarna (PE och N) som 

har högst impedans. I gruvans fyrledarsystem så används PEN och 3 faser. 

 

Jordslutning och 2-fasig kortslutning beräknas enligt standarden [19] vid den 

spänningsfaktor C som väljs vid matningspunkten. Det går välja mellan 0,7 och 1 

ggr lägre systemspänning än normalt. Resistansen för 2-fasig kortslutning 

beräknas generellt som 1,25 gånger värdet vid 20°C.  

 

Vid jordslutning på sekundärsidans uttag på transformatorn så är den totala 

impedansen i kretsen 2/3 av impedansen ZQ före transformatorn, plus 2/3 av 

impedansen ZT i transformatorn, plus 1/3 av nollföljdsimpedansen Z0. Vilket 

framgår i figur 3 ur [19]. Z0 värden används från tabellen på sida 17 ur [19]. För 

Yyn kopplade transformatorer används X0=20*XT. [20]. 

 

Belastningsvärdet på kablarna som beräknas i Netkoll beror på vilken 

korrektionsfaktor som man anger i programmet, alltså vilket förläggningssätt man 

anger. 

 

Den ström som en ledare kontinuerligt kan leda med rådande förläggningssätt och 

omgivningsförhållande, utan att ledaren överskrider den angivna 

ledartemperaturen kallas belastningsförmåga. [21] 

 

De karakteristiska storheterna för ett överlastskydd som skyddar en ledare mot 

överlast ska uppfylla följande villkor 

 

(1)   𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑍 

(2)   𝐼2 ≤ 1,45 ∗ 𝐼𝑍 

[22] 

 

IB anger belastningsströmmen för vilken kretsen är dimensionerad. 

IZ anger ledarens belastningsförmåga. 

In anger överlastskyddets märkström. 

I2 anger den ström som medför en säker funktion hos överlastskyddet. 

 

5.12 FÖRIMPEDANS 

Förimpedans i industrinätet är summan av överliggande näts 

kortslutningsimpedans, alltså impedans från transformatorer från kabel och ZQ hos 

matande nät. Då det ska utföras en korrekt dimensionering av kablage samt 

säkringar krävs att man tar hänsyn till anslutningspunktens förimpedans. 

 

5.13 MOBILARIS 

Mobilaris AB är ett företag grundat 1999 som har utvecklat ett program som gör 

det möjligt att positions bestämma exakt vart fordon, anställda, entreprenörer, 

eller utrustning befinner sig t.ex. i en gruva.  
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6 GENOMFÖRANDE 

6.1 WORKSHOP ELEKTRIFIERAD GRUVDRIFT 

Examensarbetet tjuvstartades i mitten av januari på Hotell Källan i Åmliden med 

en Workshop om den dieselfria gruvan. Syftet med denna Workshop var att 

identifiera de utmaningar och möjligheter som batteridrift i gruvor medför. Vid 

workshopen deltog representanter från Boliden, ABB, LKAB och Epiroc samt 

batteriexpert och räddningstjänst. På workshopen var det flera givande 

presentationer om vilka nya batteridrivna gruvmaskiner som kommer och även 

presentation om batterisäkerhet, säkerheten i underjordsgruvor och en 

presentation av Bolidens energidirektör Mats Gustavsson om det rådande 

energiläget främst i Europa. Det gavs även en mycket bra presentation om 

ventilationssystemet i en gruva och andra nyheter, såsom trolleydrift i gruva. 

Deltagandet under dessa dagar medförde att vissa begrepp inom gruvindustrin har 

underlättats, samt kontakter som har varit värdefulla under arbetets gång.  

 

6.2 STUDIEBESÖK 

För att få uppleva den särskilda gruvmiljön och för att förstå vilka utmaningar det 

kan vara i en gruva så blev det studiebesök vid Kankbergs gruva och Garpenbergs 

gruva. Det gav en uppfattning av hur det ser ut i en gruva. Vid studiebesöket i 

Garpenberg beskrev Mattias Persson, Arbetsledare el, New Boliden, hur 

produktionen i gruvan går till. Det har gett en liten bild av den komplicerade 

problematik som arbete under jord medför. En uppfattning skapades om hur 

förutsättningarna i gruvan såg ut för placering av laddstationer. 

 

6.3 GARPENBERGS FORDONSFLOTTA  

De fordon som finns idag i gruvan är 3 st. betongsprutor, 102 st. servicebilar, 13 

st. truckar, 16 st. lastbilar, 4 st. laddbryggor, 6 st. arbetsbryggor, 14 st. lastare, 14 

st. borriggar, 8 st. skrotare, 9 st. bultsättare, 1 st. hyvel, 2 st. vattendumprar, 1 st. 

oljetruck och 20 st. hjullastare. Dessa behövs idag för den produktion som utförs. 

Simuleringar är gjorda med att samtliga fordon räknas med att bytas ut mot 

batteridrivna fordon. Förmodligen kommer fordonens kapacitet (lyftkraft, 

hastighet mm) att öka med att de äldre fordonen byts ut mot nya fordon. Det kan 

även behövas fler fordon i framtiden då produktionen beräknas öka så man får ha 

det i åtanke då man simulerar vad elnätet ska klara. 

 

6.4 PRODUKTION I GRUVAN 

Utgångspunkt har varit Bolidens data om hur många ton malm per år som bryts 

och hur dessa fördelats på olika malmkroppar. De beräkningar som gjorts har 

baserats på prognosdata från år 2023 och 2033. Även förklaringar från 

Bolidenanställda om var det kommer att framföras mycket fordon har vägts in. Att 

studera Mobilaris har givit en förståelse om var fordonen befinner sig under olika 

tider på dygnet. 

 

6.5 GARPENBERGS ELNÄT 

Utifrån Garpenbergs enlinjeschema så har det framgått hur mellanspänningsnätet 

nere i gruvan är uppbyggt, för att senare kunna simulera nätet i Netkoll. 
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Högspänningsnätet är uppdelat i fyra olika delar och det är de två mest omfattande 

delarna som har simulerats (Gula och Lila).  

 

6.6 LADDSTATIONER           

Telefonmöten har genomförts med flera företag för att erhålla information kring 

laddstationer. Företag som har kontaktats är bland annat Skellefteå Kraft, Umeå 

Energi och Epiroc. Företagen har varit väldigt samarbetsvilliga att diskutera om 

vad som finns ute idag och vad som är på gång inom laddstationer. Detta med nya 

laddstationer verkar komma starkt i alla nischer. Alla företag verkar vilja vara 

med på tåget. Det förväntas hända väldigt mycket inom området och en snabb 

utveckling då många företag satsar pengarna i samma riktning. Det kommer 

sannolikt att gå fort i framtiden med utvecklingen kring batteridrivna fordon. 

Umeå Energi och Epiroc har bidragit med information om laddstationer. 

 

Laddstationerna som jag har simulerat är på 22 kW är utrustade med 2st type 2-

uttag, RFID-läsare och uppkoppling via 3G/4G. 150 kW samt 300 kW 

laddstationer, vilka är ABB terra charger som har CCS-uttag och 2st anslutningar. 

[23].  

 

6.7 BATTERITRUCK 

Batteritrucken kan köra runt i gruvan och ladda och även ha möjlighet att byta 

batteri på fordon som blivit oplanerat stillastående, då batteribyte är möjligt. 

Fordonet finns inte på marknaden idag men laddstationen som behövs till en 

sådan ska vara en snabbare laddare (300 kW) för att den ska kunna ladda snabbt 

och med tanke på att batteritrucken ska förutom sitt eget batteri, ha tillgång till 

ytterligare 2 batterier samtidigt.  

 

6.8 NETKOLL 

Netkoll är beräkningsprogrammet som har använts för att simulera elnätet i 

Garpenbergs gruva och för att undersöka hur belastningen förändras med att flytta 

runt laddstationer på olika platser i gruvan. Ett enlinjeschema av det ”Gula” och 

”Lila” näten som hör till Garpenbergs mellanspänningsnät har ritats upp i Netkoll. 

I Netkoll har laborerats med olika storlekar och placeringar på laddstationer så att 

strömvärdena inte överstiger kablarnas belastningsförmåga och att spänningsfallet 

inte överstiger 4 %. 

 

6.9 MOBILARIS 

Detta program har använts för att ta reda på var fordonen och personal är 

placerade i realtid i gruvan. Där personal, fordon och utrustning är i stor 

utsträckning, borde vara de områden laddstationer placeras. Laddstationer har 

simulerats på parkeringsplatser vid matsalar och vid krossar där 

produktionsmaskiner passerar. Ett exempel på resultatet från Mobilaris visas i 

Figur 11. 
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Figur 11 Bild från Mobilaris. 

 

 

6.10 ENERGIBERÄKNINGEN 

Från Boliden Mines Energy 2017 rapporten framgår Bolidens energiåtgång i 

Garpenbergs gruvan vilken visas i Figur 12. Dieselåtgången har beräknats om till 

elektricitet (enligt ekvation (3) och (4)), för att få en ungefärlig uppskattning av 

hur mycket elkonsumtionen kommer att bli. 

 
Figur 12 Från Boliden Mines Energy 2017 

 

Det har antagits 40 % verkningsgrad på dieselmotorer och 

70 % verkningsgrad på elfordon (vilket är lågt räknat). 
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(3)      24𝐺𝑊ℎ ∗ 0,4 = 9,6𝐺𝑊ℎ 

(4)    
9,6𝐺𝑊ℎ

0,7
= 13,714𝐺𝑊ℎ 

 

Det kommer enligt ekvation (3) och (4) maximalt att gå 13,714 GWh mer 

elektricitet efter att fordonsflottan bytts ut till eldrivna fordon.  

 

6.11 LADDNING 

 

Litiumbaserade batterier är förhållandevis miljövänliga jämfört med många andra 

sorters batterier. Detta beror bland annat på att både litium och andra metaller kan 

återvinnas. Det bör dock observeras att litium är en väldigt reaktiv metall. 

Forskning pågår om att kunna återvinna litium där Bolidens smältverk Rönnskär 

nämns som tänkbart alternativ i Sverige. [24] [25] 

 

Snabbladdning innebär att man kan tänka sig stå och vänta tills det är färdigladdat. 

Det borde röra sig tidsmässigt om högst 10 min tills du har ett nästan fullt batteri. 

För gruvfordon så kommer snabbladdning att behöva ha större effekt än 650 kW 

för att kunna snabbladda sina maskiner. Sådana laddeffekter kommer inte att vara 

hållbart för de flesta elnät. Men man kan använda sig av energilager för att göra 

detta görbart. Ett problem till, med så pass stora laddeffekter är att elkvalitén blir 

dålig med t.ex. övertons problematik. 

 

6.12 DATAINSAMLING 

Datainsamlingen har varit den största delen av arbetet och har hämtats från 

interjuver, workshop, hemsidor, läroböcker, telefonintervjuer och föreläsningar. 

Särskilt med gruvmaskinerna så har det varit svårt att få fram information som är 

aktuell. För elbilar finns det ganska mycket information men om större fordon är 

det svårare att finna. 
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7 RESULTAT 

7.1 ALLMÄNT 

Det är ett stort arbete att ställa om till batteridrivna fordon, men omställningen 

kommer inte att ske på så vis att man från ena dagen till den andra ska ställa om 

från dieseldrift till batteridrift. Det kommer att fasas ut med några maskiner åt 

gången och laddstationerna kan då också byggas ut succesivt. Då kommer 

erfarenhet att visa hur många laddstationer per fordon som kommer att behövas. I 

början kan det vara bättre att ha lite för många laddstationer då produktionsfordon 

inte får bli ståendes pga. tomma batterier. Det kommer absolut inte att ställas om 

direkt till 100 % batteridrivet. 

 

Genom omställning från dieselfordon till elektrifierade fordon så kommer 

elbehovet till ventilationen i gruvan att minska. Behovet av fläktarna kvarstår då 

de periodvis kommer att ventilera spränggaser och en stor del av fläktkapaciteten 

är installerad ovan jord. Trots detta bör elbehovet till fläktar nere i gruvan minska.  

 

7.1.1 Laddstationer 

 

Fordonen konstrueras idag för konduktivladdning så detta kommer att vara det 

alternativ för laddning som kommer att användas. För laddning av gruvfordonet så 

används kabel som kopplar ihop fordonet med laddstationen och anslutningen 

som används är CCS type 2 standarden och Type 2 (enligt beskrivning i Avsnitt 

5.3). 

 

Laddstationerna som jag har utgått ifrån i rapporten och som inkluderats i 

simuleringarna är ABB:s Terra Charger. Toppeffekterna är på 175 kW eller 350 

kW. 

 

Ett antal 22 kW laddstationer och laddboxar på 2,3 kW och 3,7 kW kommer också 

att användas. Dessa laddstationer behövs till servicebilarna, hjullastare och 

lastbilar.  

 

Till gruvfordonen kommer det vara 150 kW och 300 kW laddstationer och 

storförbrukare som truckarna och batteritruck kommer att få tillgång till en 300 

kW laddstation var. En komplett förteckning över fordonen och dess respektive 

laddstation ses i Tabell 2. 
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Tabell 2 Fordonsflottan i Garpenberg 

 
 

Det kommer behövas 2st laddstationer á 300 kW, 13st 150 kW och 28st 22 kW. 

På 300 kW, 150 kW och 22 kW kan man ladda 2st batterier samtidigt.  

För att ladda två fordon samtidigt från samma laddstation så kommer det att 

behövas två lösa batterier eller två mindre fordon. Laddkablarna är endast är 3 m 

långa vilket praktiskt kommer att förhindra att två stora gruvfordon laddar 

samtidigt även om detta tekniskt skulle vara möjligt. En framtida utredning får 

visa om det går att special beställa längre laddkablar. 

 

För att inte få lokala effekttoppar så måste man ha många laddstationer så att 

fordonen kan ladda omlott och i olika delar av gruvan. Alla fordon kommer inte 

ha tillgång till batteribyte eller laddning där det är möjligt att styra ner 

laddströmmar då batterierna laddar under längre tid. Dynamisk laststyrning kan i 

framtiden vara en lösning men tekniken finns ännu inte implementerad i de 

laddstationer som finns utplacerade.  

 

Vissa av gruvfordonen kommer att byta batterier i stället för att parkera och ladda 

det befintliga batteriet. Därför kommer inte laddstationerna som används vara 

snabbladdare (högst effekt 300 kW). Eftersom batterierna laddas under tiden som 

ett annat batteri nyttjas, kommer batteriet att laddas under en längre tid. 

 

7.1.2 Laddstationers placering 

Det har förutom elnätets uppbyggnad tagits hänsyn till tre parametrar i 

planeringen inför placeringen av laddstationerna; gravitation, placering av 

energiintensiv verksamhet och hur fordonen idag rör sig. 
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 Gravitation 

Laddstationerna kommer att placeras i nedre delen av gruvan istället för mot 

övre delen för att utnyttja gravitationen även om det finns nackdelar som 

brandrisk och att installationskostnad kan bli mer kostsam. Med placering av 

laddstationer långt nere i gruvan innebär det säkerhetsmässigt att man inte blir 

ståendes med urladdat batteri långt nere i gruvan. Det som även är intressant 

med denna tanke är att man kan ta hjälp utav regenerativ bromsning, det 

innebär att batteriet inte tappar kapacitet nedförs utan i princip laddas. För 

truckar kommer det att vara bra med körning nedförs till avlastning vid kross.  

 

 Placering av energiintensiv verksamhet 

Laddstationer bör placeras där det är mycket produktion av malm vilket är där 

det kommer att förbrukas energi. Även gråberg då det ska flyttas för 

återfyllnad. Där produktionen är kommer att vara styrande var laddstationerna 

bör finnas. Det är även viktigt att man kan flytta laddstationerna för att följa 

produktionen av malm så att det inte blir alltför stora avstånd mellan 

laddstationerna och produktionsområden.  

 

 Hur fordonen idag rör sig 

Det är viktigt att laddstationerna placeras så att körning till och från laddning 

blir så kort som möjligt. Därför är det bra att placera laddstationer runt om i 

gruvan vid brytområden/arbetsområden, parkeringsplatser, matsalar och 

krossar. Det går åt både tid och batterikapacitet att köra till/från laddning. 

 

Det bör även finnas en batteritruck som backup om något fordon blir ståendes 

utan möjlighet att ta sig till någon laddstation. 

Batteridrivna fordon kan vara ett alternativ till räddningsfordon då de inte behöver 

syre för att färdas. 

 

7.1.3 Laddstationers användning 

 

Det är väldigt många fordon igång i gruvan, vilket kommer att leda till många 

laddstationer. Påverkan på elnätet kommer att märkas då alla större laddstationer 

räknas med att bli nyttjade ordentligt stora delar av tiden. Grundlasten för hela 

gruvan kommer att öka och det vore klokt att göra ett laddningsschema i början 

för att veta när alla laddstationer blir nyttjade. Det är inte otroligt att alla 

laddstationer som placeras ut kommer att användas samtidigt t.ex. vid 

sprängning/skiftbyte då gruvbrytningen står stilla förutom med fjärrstyrda 

maskiner. 

 

Det behövs 16 batteridrivna lastbilar med dagens malm brytning och Garpenberg 

kommer att utöka sin malm brytning med många ton, så innan fordonsflottan är 

elektrifierad kommer det att behövas en utökning. Idag finns det inget batteribyte 

på lastbilarna, som på gruvfordonen, utan man kommer att behöva ladda lastbilar 

under uppehåll. I gruvmiljö så kommer det dessutom att bli kortare sträckor som 

lastbilarna kan köras innan ny laddning jämfört med landsväg och eftersom det är 

tuffa klättringar kommer det ibland att behövas nära mellan laddstationer. Det 

kommer att behövas viss schemaläggning av laddningen så ingen lastbil behöver 

bli ståendes. 
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Kan vara smartare att ha batteritrucken utan möjlighet att byta batterier, alltså 

endast i sådant utförande att batteritrucken är utrustad med CCS type 2 anslutning 

pga. att det kommer att vara trångt att utföra ett batteribyte i många delar av 

gruvan. Sen kan det laddas alla fordon som har fått ”batteritorsk”. 

 

7.1.4 Påverkan på elnätet 

 

Nätet kommer att behöva byggas ut med fler kraftkablar ner i gruvan för att klara 

effekterna, mer kabel kommer att behövas till ställverken 1103 US och 1104 US 

från 1101 IS. Detta är fortfarande på 10,5kV sidan av nätet. Simuleringar visar att 

det inte blir för högt spänningsfall på något ställe i nätet. Spänningsfallet kommer 

att bli något mindre om man sätter dit 2 parallella kablar men åtgärden är inte 

nödvändig då simuleringen visar att även med en kabel klarar man gränsvärdet på 

4 % spänningsfall. Om det blir problem med för stort spänningsfall kan man även 

öka spänningen med omsättningskopplare på transformatorn. Från ca 7 % 

spänningsfall kan spänningen ställas om med omsättningskopplare på 

transformatorn. 

 

Med batteribyte kan man ladda med mycket lägre effekt. Teoretiskt sett behövs 

bara den laddeffekt som maskinen förbrukar samtidigt. Med högre effekt på 

laddstationen kan effekten under laddning varieras för att kompensera för 

effekttoppar från andra förbrukare. I framtiden kommer förmodligen batterier som 

är på laddning kunna användas som reservkraft för att kunna hjälpa elnätet med 

effekt då det behövs. 

 

Flera maskiner kommer att ha batteribyte vilket gör att många batterier står och 

laddar kontinuerligt. Detta kommer att leda till ett jämnare belastat elnät jämfört 

med snabbladdning. Elnätet måste dimensioneras för att hantera 

toppförbrukningen och genom att minska snabbladdningen kan man också minska 

kraven på dimensioneringen även om förbrukningen över tid är den samma. 

 

Borrigg, betongspruta, laddbrygga, arbetsbrygga, skrotare, bultsättare använder 

alla el men kommer inte att ha några laddstationer. De jobbar alltså med kraft 

direkt från elnätet och då dom ska flytta sig drivs dom på batteri. I dagsläget 

jobbar dessa maskiner med kraft från elnätet men måste ha en dieselmotor för att 

sedan förflytta sig. 

 

I rapporten har tre typer av fordon förutsatts ha batteribyte vilka är truck, lastare 

och hyvel. Förhoppningsvis kommer fler fordon att ha möjlighet av batteribyte 

vilket kommer att ge mindre toppbelastning på elnätet då man laddar med 

dynamisk laststyrning. 

 

Det finns också ett alternativt sätt att ladda som laddstationerna till eldrivna 

bussar. Laddningen sker genom att en arm fälls ner till bussen mot en 

laddningsskena och snabbladdar då bussarna står still, vid avstigning och 

påstigning. Det är inte ett lämpligt alternativ i gruvan då utrymmet för sådana 

laddningsstationer blir problematiskt. Energilager brukar nyttjas vid detta sätt att 

ladda och i en gruva skulle det vara svårt att få plats med både energilager och en 
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hög laddstation som laddar fordonet uppifrån. Det skulle kanske fungera med att 

ladda från sidan eller liknande men det är inte en teknik som idag finns utvecklad. 

Det förväntas inte heller att många fordon kommer att byggas med denna typ av 

snabbladdning. 

 

All snabbladdning i gruvan är en risk i sig, då ett tekniskt fel med en brand som 

följd kommer att eskalera mycket snabbare med ett effektuttag kring 500 kW 

jämfört med laddeffekter på ca 150 kW plus att det är skonsammare för elnätet 

med lägre effektuttag. Det kommer kanske i framtiden att vara en blandning i 

gruvan av semisnabbladdare och snabbladdare. 

 

Fördelar med denna typ av laddning är att man slipper plugga in en laddkabel utan 

bara behöver parkera rätt och sedan ladda. 

 

7.1.5 För stor belastning på elnätet 

 

Delar av nätet kommer att bli för hårt belastat om alla laddstationer som är tänkt 

att behövas placeras ut i befintlig anläggning. Simuleringar i Netkoll visar att 

matande kablar kommer att belastas mer än vad kablarna klarar. Det kommer att 

krävas nya kablar som måste dras till de överbelastade ställverken (1104US, 

1103US).  

 

Då det inte finns mätning på alla fack kan det visa sig att fler ställverksfack blir 

överbelastade. För vissa fack finns idag ingen mätning som visar hur mycket 

effekt som dras. Inför anskaffandet av laddstationer på olika delar i gruvan kan det 

vara givande att veta dessa effekter och en rekommendation är att utföra en sådan 

mätning innan beslut om slutgiltig placering av laddstationer. Vid simulering av 

flera olika laddstationer i olika delar av gruvan så är det inga större problem med 

storleken på lasterna (laddstationerna) på de flesta ställen, men det kan 

förekomma stora belastningsströmmar från vissa fack, utan att man har riktig koll 

på det 

 

Simuleringarna visar att de största påfrestningar som kommer att bli på elnätet är 

att 2 st. kablar som går in till huvudställverken 1104US i ”Gula nätet” och 

1103US i ”Lila nätet” blir överbelastade. Dessa två kablar är kraft kablar som går 

ner i gruvan. Sedan förgrenar sig elnätet vidare väldigt mycket ut från ställverk 

1104US och 1103US.  

Det ”Lila nätet” blir överbelastat in till ställverk 1103US där det behöver större 

ledningsarea in för att det ska klara av laddstationerna. ”Gula nätet” hade inga 

problem förutom att in till ställverk 1104US så kommer det behövas grövre eller 

fler parallella kablar. Kommer att leda till framtida utredningar på vilka kablar 

som ska dras ner i gruvan. Denna slutsats drogs genom simulering och studering 

av Netkoll. 

Detaljerade resultat visas i Avsnitt 7.2 

 



 

27 

 

7.1.6 Åtgärder på elnätet. 

 

Resultatet visar att det kommer att behövas en större kraftkabelarea ner i gruvan. 

Ut från ställverk 1104 så förväntas inga bekymmer då simuleringarna i Netkoll 

visar att kablarna som förgrenar sig ut i gruvan kommer att klara av strömvärdena 

från laddstationer och de andra lasterna. Även för det ”Lila” nätet fås liknande 

resultat; det kommer att behövas mer kabelarea in till ställverk 1103 US men ut 

från ställverk 1103 US är det tillräckligt dimensionerat. 

 

Elnätet kommer att behövas bygga ut ner i gruvan för att få nog mycket kraft till 

laddningen det vill säga för att kunna ladda maskinerna för den malmbrytning 

som sker idag. Elnätet kommer absolut att behöva byggas ut för den utökade 

brytningen som planeras i framtiden. 
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7.2 PLACERING AV LADDSTATIONER 

 

7.2.1 Grundbelastning i gruvan 

Vänstra kolumnen i Tabell 3 anger var laddstationer har placerats ut. Ställverk 

anges med fyra siffror och i vilket ställverks fack om de fyra siffrorna följs av 

Hxx. Högra kolumnen anger vad det är för effekt på laddstationerna som placerats 

ut, om effekterna är 300-, 150- eller 22 kW de fyra övriga effekterna anger hur 

stort effekt uttag det är under grundbelastning i gruvan.  

 
Tabell 3 Laddstationer och effekt i det Gula nätet 
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Laddstationer har placerats ut i Netkoll och simulerats enligt Figur 13. 

Sammanställning av belastning från utplacerade laster ses i Figur 13 nedan. 

Resultaten visar att redan vid grundlast kommer kabeln in till ställverk 1104 US 

att bli överbelastad. 

med 54,1 A. Då nätet förgrenar sig ut från ställverk 1104 US är det inga problem 

med överbelastade kablar.  

 

 
Figur 13 Simulering i Netkoll av ställverk 1104US 
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Vänstra kolumnen i Tabell 4 anger var laddstationer har placerats ut. Ställverk 

anges med fyra siffror och i vilket ställverks fack om de fyra siffrorna följs av 

Hxx. Högra kolumnen anger vad det är för effekt på laddstationerna som placerats 

ut, om effekterna är 300-, 150- eller 22 kW de två övriga effekterna anger hur 

stort effekt uttag det är under grundbelastning i gruvan. 

 
Tabell 4 Laddstationer och effekt i det Lila nätet 

 
 

Laddstationer har placerats ut i Netkoll och simulerats enligt Figur 14. 

Sammanställning av belastning från utplacerade laster ses i Figur 14 nedan. 

Resultaten visar att redan vid grundlast kommer kabeln in till ställverk 1103 US 

att bli överbelastad. 

med 55,9 A. Då nätet förgrenar sig ut från ställverk 1103 US är det inga problem 

med överbelastade kablar. 

 

 
Figur 14 Simulering i Netkoll av ställverk 1103US 
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7.2.2 Toppbelastning i gruvan 

Vänstra kolumnen i Tabell 5 anger var laddstationer har placerats ut. Ställverk 

anges med fyra siffror och i vilket ställverks fack om de fyra siffrorna följs av 

Hxx. Högra kolumnen anger vad det är för effekt på laddstationerna som placerats 

ut, om effekterna är 300-, 150- eller 22 kW de fyra övriga effekterna anger hur 

stort effekt uttag det är under toppbelastning i gruvan. 

 
Tabell 5 Laddstationer och effekt i det Gula nätet 
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Laddstationer har placerats ut i Netkoll och simulerats enligt Figur 15. 

Sammanställning av belastning från utplacerade laster ses i Figur 15 nedan. 

Resultaten visar att redan vid toppbelastning kommer kabeln in till ställverk 1104 

US att bli överbelastad. 

med 175,9 A. Då nätet förgrenar sig ut från ställverk 1104 US är det inga problem 

med överbelastade kablar. Detta är vid toppbelastning i gruvan.

 
Figur 15 Simulering i Netkoll av ställverk 1104US 
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Vänstra kolumnen i Tabell 6 anger var laddstationer har placerats ut. Ställverk 

anges med fyra siffror och i vilket ställverks fack om de fyra siffrorna följs av 

Hxx. Högra kolumnen anger vad det är för effekt på laddstationerna som placerats 

ut, om effekterna är 300-, 150- eller 22 kW de två övriga effekterna anger hur 

stort effekt uttag det är under toppbelastning i gruvan. 

 
Tabell 6 Laddstationer och effekt i det Gula nätet 

 

 
 

 

Sammanställning av belastning från utplacerade laster ses i Figur 16 nedan. 

Resultaten visar att redan vid toppbelastning kommer kabeln in till ställverk 1103 

US att bli överbelastad. 

med 65 A. Då nätet förgrenar sig ut från ställverk 1103 US är det inga problem 

med överbelastade kablar. Detta är vid toppbelastning i gruvan. 

 

 
Figur 16 Simulering i Netkoll av ställverk 1103US 
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BILAGOR: 

 
Tabell 7 Gruvmaskiner, antal fordon, laddstationer, effekt plus kommentar. 
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Figur 17 Karta över gruvan och Garpenbergs elnät. 
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Figur 18 Enlinjeschema 


