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Sammanfattning 

Inom en nära framtid kan antalet elbilar i samhället vara många gånger större än det är 
idag. Någon enstaka elbil påverkar inte elnätet men när mängden laddbara fordon ökar 
kommer elnätets förutsättningar förändras. Därför vill Skellefteå Kraft undersöka hur 
deras lågspänningsnät kan komma att påverkas av en storskalig utbyggnad av 
laddinfrastruktur.  
 
Det här examensarbetet undersöker hur lågspänningsnätet i olika typer av områden är 
belastat idag och simulerar att de fler och fler av de boende i området köper elbil. Fyra 
olika områden undersöks för att se vilka skillnader som finns mellan dessa och skapa en 
uppfattning om vilka typer av områden som kan bli störst bekymmer i framtiden. Tidigare 
har en liknande analys gjorts för ett villaområde och i det här arbetet undersöks ett 
område med flerbostadshus, ett radhusområde, en by på landsbygden och ett område 
med en stor personalparkering.  
 
Undersökningarna görs med hjälp av Skellefteå Krafts NIS-system dpPower där man 
kan utföra nätberäkningar och simulera tillägg av laster bland annat. 25 – 100 % 
elbilsutbredning undersöks och även olika sorters laddare, den vanligaste som är på 3,7 
kW samt trefasladdning på 11 kW. Beräkningarna förenklas genom att hela tiden arbeta 
med ”worst case – scenario”, till exempel att alla elbilar som finns i ett område laddas 
samtidigt.  
 
Resultatet av beräkningarna blir att man kan se att landsbygdsnät har större problem 
med spänningsfall än nät i städer. Städerna har å andra sidan större risk för 
överbelastning i kablar. Transformatorn kan också bli en begränsande faktor och det 
sker i huvudsak i områden där transformatorn redan idag är högt belastad. 
 
Slutsatsen av arbetet är att olika bostadsområden har olika stora problem med att 
ansluta elbilsladdare i framtiden och att två till synes likartade områden kan ha 
betydande skillnader. På grund av sagda skillnader är generella slutsatser för hela 
Skellefteå Krafts elnät svåra att dra utifrån de undersökningar som gjorts i rapporten. För 
att få en tydligare uppfattning om vilka mönster som finns rekommenderas att fler 
beräkningar genomförs. 
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Abstract 

In just a few years, the number of electric cars on the Swedish roads will be much bigger 
than today. To charge those electric vehicles a lot of electricity will be needed, and the 
power grid will face a new challenge. Skellefteå Kraft Elnät AB wants to learn how their 
low voltage grid can handle a future with a large amount of electric vehicles and that is 
why this thesis is written.  
 
This report analyzes how the low voltage grid in different types of areas are loaded today 
and simulates how it will be affected if the people who lives there uses electric vehicles 
to a varying extent. Four types of areas are examined to see the distinction between 
them and to learn which areas will have the biggest problem in the future. Earlier, a 
similar analysis of a detached area has been made by Skellefteå Kraft. This thesis will 
continue to look at an area with apartment buildings, one with terraced houses, one large 
parking lot and a rural area.   
 
The calculations are made with a software, in which it is possible to add new loads to the 
grid and calculate the voltage drop, loading rate and such. An expansion of electric 
vehicles to 25 – 100 % of the persons living in an area is investigated and also two 
different types of chargers. All the calculations are made for a worst case scenario, for 
example that all the electric cars are charging at the same time.  
 
Rural areas will have bigger problems with voltage drop than the city areas and in the 
city the loading of the cables will be the main issue. Some transformers will be 
overloaded early, and the greatest risk is for transformers that is already heavily loaded 
today.  
 
The conclusion is that different residential areas will have different problems to connect 
electric vehicles in the future. Two similar areas can have significant different possibilities 
and challenges. Due to these distinctions it is difficult to draw general conclusions of the 
entire low voltage grid based on these calculations. It is recommended to do calculations 
over more areas to get a better understanding of the patterns. 
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1.  Introduktion 

1.1 Bakgrund 
 
Antalet elbilar i Sverige har ökat snabbt de senaste åren och kommer av allt att döma 
utgöra en betydande andel av personbilarna inom bara några år. Idag finns cirka 80 000 
elbilar och laddhybrider i Sverige [1]. En prognos från branchorganisationen Power Circle 
uppskattar att det kommer finnas 2,5 miljoner laddbara bilar år 2030 [2]. Det kan jämföras 
med att det idag finns omkring 5 miljoner bilar i trafik totalt [3]. När elbilarna blir fler 
kommer de utgöra en ny typ av belastning som förändrar elnätets förutsättningar. Vissa 
har trott att elförbrukningen går mot en minskning på många håll tack vare effektivare 
elektriska produkter och uppvärmning på andra sätt än elvärme. Om elbilar blir så vanliga 
som man idag börjar tro måste den inställningen ändras. 
 
För att elnätsföretag ska kunna göra kloka investeringar och prioritera sina projekt 
korrekt vill man ha ett långsiktigt tankesätt och vara förberedd på förändringar i 
samhället. Elnätsinfrastruktur som transformatorer och liknande kan ofta ha en livslängd 
på 40 år och i det sammanhanget dröjer det inte lång tid innan elbilar är ett vanligt inslag 
i gatubilden.  
 
Skellefteå Kraft har tidigare genomfört en analys av hur laddinfrastruktur för elbilar 
påverkar elnätet i ett villaområde. Analysen syftade till att undersöka hur spänningsfallet, 
spänningskvaliteten och belastningsgraden påverkades när 25 % av villaägarna i ett 
område hade en laddhybrid. Nu vill man fortsätta undersöka elbilsladdningens påverkan 
på andra typer av nät och större belastningar genom att göra en liknande studie för andra 
sorters områden.  
  

1.2 Mål och omfattning 
 
Målet med det här examensarbetet är att se hur elnätet är belastat i olika områden idag 
och simulera hur det kan bli i framtiden med en stor utbredning av elbilar. 
Undersökningen görs för olika typer av områden för att skapa en uppfattning om hur väl 
Skellefteå Krafts lågspänningsnät är förberett för en framtid med många fler 
elbilsladdare.  
 
Först ut är Fäbodgatan på Anderstorp i Skellefteå. Där finns flerbostadshus och de 
boende parkerar sina bilar på centralt belägna parkeringsplatser med garage. Det finns 
två stycken nätstationer som förser de boende med el och en viktig skillnad finns mellan 
dessa. De boende anslutna till ena nätstationen har fjärrvärme och de som är anslutna 
till den andra måste värma sina bostäder på annat sätt. Det ger en intressant skillnad 
man vill jämföra. Transformatorn i en av nätstationerna kommer dessutom snart bytas ut 
för att kunna leverera ström till en elbussladdare som ska sättas upp i närheten och man 
vill undersöka hur den nya transformatorn kommer klara elbilarnas belastning. 
 
Gärdsmark är en by som ligger 11 kilometer söder om centrala Skellefteå men som ändå 
är riktig landsbygd. Byn valdes eftersom den ligger nära centralorten och antagligen 
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kommer elbilar komma till den typen av byar tidigare än till byar som har långt till större 
samhällen.  Viktigt var också att det skulle vara en stor andel året runt boende och få 
fritidshus vilket är fallet i Gärdsmark. Hela byn har inte undersökts, bara två av 
stationerna. En intressant detalj är att dessa två nätstationer är ganska nybyggda, de 
båda färdigställdes år 2013. Om man hade känt till det vi idag vet om elbilarnas framtid, 
hade man dimensionerat som man gjorde eller tänkt annorlunda? 
 
Ett annat scenario som är intressant att undersöka är hur väl en större arbetsplats är 
förberedd på utbyggnad av laddstationer på personalparkeringen. När de anställda har 
börjat använda elbil vill de sannolikt kunna ladda den där bilen är stående hela 
arbetsdagen. Skellefteå Kraft har flera parkeringsplatser och en av dessa är ett större 
område med nästan 200 platser. Idag finns motorvärmaruttag till varje parkeringsplats. 
Att så många bilar koncentreras till en liten yta gör att det här området sticker ut lite bland 
de som undersöks i det här arbetet.  
 
Sjungande dalen är byggt på 60- och 70-talet och ligger i västra delen av Skellefteå. De 
flesta bostäderna är små radhus i suterrängutförande. Precis som på Anderstorp 
parkeras de boendes bilar på centralt belägna parkeringsplatser med garage. 
Anledningen att Sjungande dalen ska undersökas är att det redan idag finns en förfrågan 
från bostadsrättsföreningen att öka storleken på säkringen till parkeringsplatserna för att 
kunna installera elbilsladdare. Förutom elbilsladdare ska man installera 
motorvärmaruttag till parkeringsplatserna vilket inte funnits hittills. I det här området finns 
tre nätstationer som kommer undersökas.  
 
De resultat som framförallt efterfrågas är, precis som i Skellefteå Krafts tidigare analys, 
belastningsgrad, spänningsfall och spänningskvalitet. Både transformatorns och 
kablarnas belastningsgrad ska undersökas. Vad gäller spänningskvalitet är det 
framförallt nivå och spänningsobalans som efterfrågas. Det beräkningsprogram som 
används kan inte ta fram andra kvalitetsparametrar som till exempel övertoner.  
 

1.3 Metod 
 
Studien jämför hur nätet påverkas av olika stor utbredning av elbilar. Ursprungsläget 
kommer att jämföras med att 25 %, 50 %, 75 % och 100 % av de boende i respektive 
område har varsin elbil.  
 
Den första analysen gjordes utifrån att 25 % av de boende ägde en laddhybrid vardera 
och att den laddades med 3,7 kilowatt. Det är den klart vanligaste laddningseffekten i 
bostäder och på platser där bilen kan laddas under längre tid. 3,7 kW får man om bilen 
laddas enfasigt på ett uttag med 16 ampere strömstyrka men om bilen laddas med tre 
faser och 16 A ström blir effekten 11 kW. Det är ännu inte så vanligt att ha trefasiga 
laddare i hemmen men många av dagens rena elbilar tillåter det och branschstandarden 
som används i Sverige och Europa (Mode 3, Type-2) är gjord för både trefas och enfas 
[4] [5]. Därför görs också undersökningen för den högre effekten 11 kW men huvudfokus 
kommer ligga på enfasladdare.   
 
Undersökningen görs med hjälp av nätberäkningsprogrammet dpPower och 
underprogrammet dpAnalyzer. I programmet kan man simulera tillägg av laster i olika 
anslutningspunkter och sedan beräkna hur dessa laster påverkar elförbrukningen och 
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elnätet. Resultaten från beräkningarna kan ställas upp i tabeller för att jämföras med 
varandra eller visas direkt i kartbilden för att få en mer grafisk redovisning.  
 
Resultattabeller har använts för att ställa upp sammanfattande tabeller med de 
intressantaste värdena för varje område. De sammanfattande tabellerna finns i 
rapporten (se exempelvis avsnitt 3.1) och ska ge all information som behövs för att 
tillgodogöra sig rapporten och förstå dess slutsatser. För den intresserade finns även 
mer detaljerade tabeller som bilagor (se kapitel 11 Bilagor). I dessa bilder kan man till 
exempel se vilka specifika kablar eller anslutningspunkter som de sammanfattande 
tabellerna syftar på. 
 

1.4 Förenklingar och avgränsningar 
 
Att kunna veta hur många som bor i varje hus och hur deras behov av bil ser ut är inte 
så enkelt och därför görs det förenklade antagandet att varje elmätare har en elbil, 
antalet elmätare under en station kan man nämligen se i programmet. Gränsen i 
elnätsvärlden som finns mellan två nätstationer finns inte i verkligheten men förenklingen 
görs att en boende som har sin elmätare ansluten till en nätstation måste ha sin elbil 
ansluten till samma nätstation. 
  
Beräkningarna görs utifrån ett ”worst case – scenario”, att alla elbilar i området laddas 
samtidigt, att laddningen hela tiden sker med maximal effekt och att övrig last ligger på 
sin årshögstanivå. Det är en förenkling av verkligheten och mest troligt kommer det 
sällan eller aldrig inträffa. Effektfaktorn för laddaren sätts till 0,9 eftersom laddare över 2 
kW har en funktion som ser till att den aldrig hamnar lägre [6]. Effektfaktorn är troligen 
betydligt högre men 0,9 väljs. Begränsningen och lämpligheten i de här ansatserna 
diskuteras i kapitlet Diskussion. 
 
Arbetet avgränsas till att handla om lågspänningsnätet, det vill säga 400 volt sidan av 
nätstationernas transformatorer. Om en stor mängd elbilar ansluts till alla nätstationer i 
ett större område kommer även överliggande nät påverkas men det kommer inte den 
här rapporten att fokusera på. Beräkningar görs för olika typer av områden och totalt fyra 
områden väljs. Bättre slutsatser hade kunnat dras om fler områden undersökts. Det är 
endast laddning av personbilar som undersöks i den här rapporten, inga andra typer av 
fordon.  

1.5 Resultat 
 
Här sammanfattas resultaten som framkommit ur beräkningarna för varje område. 
Detaljer som är speciella för ett visst område lyfts fram så att en uppfattning kan fås om 
hur områdena skiljer sig från varandra.  
 
På Fäbodgatan kan man se att båda stationerna kommer klara en stor elbilsutbredning 
tack vare att nätet i området är dimensionerat för en större elförbrukning än den som är 
fallet idag (högst belastning för kabel är 44 % och högst för transformator är 52 %). Därför 
finns utrymme för fler förbrukare, exempelvis laddstationer. Trots att ena stationen hade 
fjärrvärme är de två stationerna ganska lika eftersom färre elbilar ansluts till den station 
som saknar fjärrvärme. När transformatorn byts ut i ena nätstationen förbrukas hela 
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utrymmesökningen av elbussladdaren men antalet elbilar som kan anslutas påverkas 
inte. 
 
I Gärdsmark blir spänningsfallet snabbt ett problem. Redan idag har vissa punkter 
spänningsfall nära 5 % och det krävs alltså inte så stor ökning av elbilar för att vissa 
kunder ska hamna över gränsen. Kablarna är dimensionerade för att minska 
spänningsfallet och klarar därför av en stor mängd elbilar, inte ens med den högsta 
effektnivån blir kablarna överbelastade. Ena transformatorn är hälften så stor som den 
andra trots ungefär lika många kunder, vilket gör att den blir överbelastad. 
 
Två olika beräkningsalternativ användes på Skellefteå Krafts företagsparkering. Dels 
samma ansats som i alla andra beräkningar dels ett försök att ta bort motorvärmarlaster 
i samma proportion som elbilsladdare läggs till. Resultatet av det blir att belastningen blir 
betydligt lägre i alternativ 2 och antagligen är det den beräkningen som är mer sann. 
Företagsparkeringen sticker ut eftersom det är så många bilar som kan anslutas där, 
uppemot 199 laddstationer har beräkningarna utgått ifrån. Det ger risk för överbelastning 
i kablar och transformator vid de lägsta elbilsnivåerna men spänningsfallet är på en bra 
nivå. 
 
I Sjungande dalen blir tillagd effekt stor eftersom både motorvärmare och elbilsladdare 
ansluts. De tre transformatorerna i området är också relativt små vilket gör att de tidigt 
överbelastas. Kablarna som försörjer garagen ska bytas ut och beräkningar har gjorts 
både för dagens kablar och de man tänker installera. Med de nya kablarna kommer 
nivåerna bli betydligt bättre än idag men ändå inte lika bra som det liknande området 
Fäbodgatan. 
 
I kapitlet Jämförelser sammanställs samtliga beräkningar i jämförande tabeller. Där kan 
man se vid vilken elbilsutbredning som varje station överstiger gränsen och jämföra 
stationer mot varandra. Detta kapitel, tillsammans med kapitlet Slutsatser, är sannolikt 
mest intressant för den som snabbt vill tillgodogöra sig rapportens kärna. Ett 
resonemang förs också kring hur det överliggande nätets impedans kan påverka en 
nätstations förmåga att leverera rätt spänning till lågspänningskunderna. Resultatet av 
det blir att kortslutningseffekten på lågspänningssidan av transformatorn påverkas mest 
av distributionstransformatorns impedans. 
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2.  Förklaringar och gränser 
 
En transformator ska klara att belastas med märklast kontinuerligt vid 
omgivningstemperaturen 40 °C [7]. Det är transformatorns temperatur som avgör hur 
mycket den kan belastas och att omgivningstemperaturen ofta är lägre än 40 °C gör att 
man får en säkerhetsmarginal. I den här rapporten sägs transformatorn nå sin gräns om 
den är belastad till 100 % men i verkligheten klarar transformatorn att belastas högre, 
om det inte sker under för lång tid. Högsta belastning kan ofta tillåtas vara 140 % av 
märklast, beroende på att högsta last i Sverige inträffar då det är vinter och kallt ute [7]. 
 
Kablar tar skada om de utsätts för hög temperatur under lång tid. Det är oftast det 
isolerande höljet som finns på kablarna som skadas, inte koppar- eller aluminiumledaren 
inuti. Olika typer av isolering klarar olika höga temperaturer och därför kan det vara stor 
skillnad på hur mycket två kablar med lika stor area kan belastas om de har olika typer 
av isolering. När man använder beräkningsprogrammet dpPower behöver man inte själv 
ta hänsyn till sådana faktorer eftersom den kabeltyp som används har lagts in och den 
speciella kabelns belastningsgrad används i beräkningarna. Som gräns har 100 % 
belastningsgrad valts. 
 
Enligt standard SS-EN 50160 ska spänningen ligga inom ± 10 % av den nominella 
fasspänningen 230 V [8]. När ett nät planeras och dimensioneras är Skellefteå Krafts 
riktlinje att man planerar för att spänningsfallet inte ska bli större än 5 %. Därför har den 
gränsen valts i den här rapporten.  
 
Spänningsosymmetri/-obalans är ett mått på hur de tre fasernas spänning skiljer sig från 
varandra. Enligt EIFS 2013:1 ska ”tiominutersvärden av spänningsosymmetrin vara 
mindre än eller lika med 2 %” [9]. Spänningsobalans och spänningsosymmetri är två 
namn för samma fenomen, i den här rapporten används oftast termen 
spänningsobalans. När det finns osymmetriska laster redovisas både spänningsfallet i 
aktuell fas och spänningsobalansen. Gränsen för om en punkt klarar en viss 
osymmetrisk belastning sätts till 2 % obalans och 10 % spänningsfall i drabbad fas. 
Spänningsfall i en av faserna leder ofta till spänningshöjning i en eller två faser och även 
höjningen ska hålla sig inom ± 10 % enligt lagen. Dock blir höjningen aldrig större än 
spänningsfallet så det är den belastade fasen som sätter gränserna. 
 
I rapporten läggs mycket vikt på spänningsfallet och dess storlek. Därför är det viktigt att 
känna till att dataprogrammet har en brist när spänningsfallet beräknas. När 
spänningsfallet för skenan på en transformator beräknas görs det i jämförelse med 
nominell spänning, vilket är korrekt. När sedan spänningsfallet i varje anslutningspunkt 
beräknas gör det gentemot transformatorns skena. Om skenans spänning avviker från 
nominell spänning kommer punkternas spänning jämföras mot detta och därigenom kan 
spänningsfallet se lägre ut än det egentligen är. 
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3.  Stadsnät: Fäbodgatan 
Fäbodgatan ligger längst österut på bostadsområdet Anderstorp i Skellefteå. Området 
är beläget sydost om centrala Skellefteå, på södra sidan älven. Direkt norr om området 
går genomfartsvägen Anderstorpsleden förbi, där det också finns en hållplats för stadens 
lokalbussar. Bostäderna i området är lägenheter i flerfamiljshus på en till två våningar. 
Området valdes till undersökningen eftersom en del av området saknar 
fjärrvärmeanslutning samtidigt som andra delen har det. Uppvärmningen sker alltså på 
två olika sätt och jämförelsen där emellan blir intressant att använda i andra typer av 
områden.  
 

 
Figur 1: Ortofoto över Fäbodgatan och de två nätstationerna. 
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3.1 Nätstation A6270 
På västra sidan av Fäbodgatan ligger nätstation A6270, den är gulmarkerad till vänster 
i Figur 1 ovan. En nätstation har en transformator som omvandlar spänningen från 10 
kilovolt till 400 volt samt flera fack där kablarna in till och ut från transformatorn ansluts. 
Transformatorn i den här nätstationen har storleken 800 kilovoltampere vilket betyder att 
den kan leverera upp till cirka 1155 A ström vid spänning 400 V.  
 
Till A6270 är totalt 86 kunder anslutna, dvs. 86 olika elmätare. Av dessa elmätare är det 
minst tre stycken som inte går till vanliga boende. En anslutningspunkt går till 
busshållplatsen för belysning och två stycken går till garageplatserna. Med antagandet 
att en elmätare kan ha en elbil blir det maximala antalet elbilar 83 stycken. Det antal som 
ska undersökas blir 0, 21, 42, 62 och 83 elbilar eftersom man måste räkna med heltal. 
Dessa bilar kan inte fördelas jämt över hela områdets anslutningspunkter utan måste 
anslutas till de två som försörjer garagen. Därigenom kommer belastningen från 
laddarna koncentreras till ett fåtal kablar. A6270 är området som har fjärrvärme, vilket 
kan ses i Figur 1 som tunna orangea streck till dessa bostäder. 

3.1.1 Belastningsgrad 
I ursprungsfallet är den relativa strömmen i kablarna låg. Vid årets högsta förbrukning 
belastas inga kablar högre än till 20 %.  När elbilsladdare läggs till ökar strömmen och 
eftersom belastningen koncentreras till garagens anslutningspunkter är det i princip bara 
tre kablar i området som påverkas. Tabell 1 nedan visar belastningsgraden i de fem mest 
belastade kablarna i varje beräkningsfall. Siffrorna i cellerna är sorterade inom 
kolumnerna men knyts på intet sätt till varandra inom en rad. För att tydligare visa hur 
kablarnas belastning förändras mellan kolumn 1 och kolumn 2 visas 
ursprungsbelastningen inom parentes i kolumn 2. I Tabell 1 ses alltså att tre kablar 
sticker ut från mängden och det är i dessa strömmen till elbilsladdarna går. Konstateras 
kan också att belastningen är nära max vid 83 elbilsladdare på 3,7 kW och går över 
gränsen vid 42 laddare på 11 kW. Röda siffror i tabellerna visar att värdet är över den 
uppsatta gränsen. 
 

  Belastningsgrad vid 3,7 kW laddning Belastningsgrad vid 11 kW laddning 

Urspr. 21 bilar 42 62 83 21 42 62 83 

20 35   (19) 54 75 99 79 148 226 313 

19 33   (11) 54 74 97 72 144 211 289 

19 29   (8) 52 71 89 69 129 189 257 

17 20   (20) 20 20 20 20 20 21 21 

14 19   (19) 19 19 19 19 19 19 20 
Tabell 1: Relativ belastningsgrad för kablar under station A6270, värden i %. Gränsvärde = 100 %. 

Transformatorns belastningsgrad ses i Tabell 2 nedan. Transformatorn i A6270 är från 
början lågt belastad och klarar tack vare sin storlek att många elbilsladdare läggs till. 
 

  Belastningsgrad vid 3,7 kW laddning Belastningsgrad vid 11 kW laddning 

Urspr. 21 bilar 42 62 83 21 42 62 83 

27 38 49 60 71 60 94 128 166 
Tabell 2: Relativ transformatorbelastning för transformator i A6270, värden i %. Gränsvärde = 100 %. 

 



 
 

Niklas Stenman 

 

 

8 

3.1.2 Spänningsfall 
Tabell 3 visar spänningsfallen i de fem värst påverkade punkterna under station A6270.  
Förutom i ursprungsläget är det alltid en utav de två garageanslutningarna, 355428, som 
har högst spänningsfall. Spänningsfallet hålls inom rätt nivå i alla punkter så länge bara 
enfasladdarna används och även med 25 % trefasladdare. Gränsen går vid 5 % 
spänningsfall och värden över detta färgas röda. 
 

  Spänningsfall vid 3,7 kW laddning Spänningsfall vid 11 kW laddning 

Urspr. 21 bilar 42 62 83 21 42 62 83 

0,8 1,5 2,4 3,3 4,3 3,2 6,4 9,7 13,5 

0,7 1,2 1,7 2,2 2,6 2,1 3,7 5,4 7,4 

0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 1,9 3,6 5,3 7,2 

0,7 1,0 1,5 2,0 2,4 1,9 3,5 5,2 7,1 

0,7 1,0 1,4 1,9 2,4 1,8 3,5 5,2 7,1 
Tabell 3: Spänningsfall för punkter under A6270, värden i %. Gränsvärde = 5 %. 

3.1.3 Spänningsobalans 
När många elbilsladdare ansluts till samma fas, och inga laddare finns på de andra 
faserna, kan det få stora konsekvenser tidigt men den här stationen klarar första nivån. 
Gränsen för godtagbar spänningsobalans är 2 % och det klarar man i alla punkter när 
21 laddare ansluts. Vid 42 bilar går en punkt över gränsen och de fyra nästkommande 
är också nära 2 %. Detta kan man se i Tabell 4. Spänningsfallet i drabbad fas går upp 
mot 10 % redan vid 21 elbilar men håller sig på rätt sida gränsen. Värden över gränsen 
är rödmarkerade. 
  

  Spänningsfall och spänningsobalans vid 3,7 kW laddning L1 - N 

Urspr. 21 bilar 42 62 83 
Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans 

0 9,8 1,3 19,8 2,8 28,5 4,1 37,2 5,6 

0 6,1 0,9 11,3 1,8 15,9 2,7 20,6 3,7 

0 5,9 0,9 11,1 1,8 15,8 2,7 20,4 3,6 

0 5,8 0,9 11,1 1,8 15,7 2,7 20,4 3,6 

0 5,8 0,9 11,0 1,8 15,6 2,7 20,3 3,6 
Tabell 4: Spänningsobalans och osymmetriskt spänningsfall i A6270, värden i %. Gränsvärde för 
spänningsfall är 10 %. Gränsvärde för spänningsobalans är 2 %. 
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3.2 Nätstation A6180 
A6180 är den andra nätstationen som ses vara markerad i Figur 1. Den har också en 
800 kVA transformator men något färre boende, 64 stycken. Det finns totalt 67 kunder 
varav tre går till garage vilket gör att laddningsströmmen kommer fördelas på något fler 
kablar. Det antal bilar som ska undersökas är 0, 16, 32, 48 och 64 vilket fördelas så jämt 
som möjligt över de tre garagen. 

3.2.1 Belastningsgrad 
Belastningen på kablarna i ursprungsläget blir högre än de under A6270. Det var väntat 
eftersom dessa bostäder saknar fjärrvärme och därför använder mer el till uppvärmning. 
Belastningen är ändå låg, samtliga kablar ligger under 50 % belastningsgrad. Eftersom 
strömmarna fördelas mer samt att det är något färre bilar i de olika beräkningsfallen ökar 
belastningen inte lika snabbt som för kablarna under A6270. Resultatet av det blir att 
fördelen som A6270 har som har fjärrvärme jämnas ut av att det ansluts fler bilar. De två 
stationerna blir alltså påverkade i ungefär lika stor utsträckning av elbilarna. 
 
Tabell 5 visar att samtliga kablar klarar att 100 % av de boende har en 3,7 kW laddare 
eller att 25 % har en 11 kW laddare. I kolumn 2 kan man inom parentes se vilken 
belastning respektive kabel hade i ursprungsläget. Vill man veta mer hur belastningen 
förändras i varje enskild kabel hänvisas till bilagorna i avsnitt 11.3 Fäbodgatan A6180. 
Tabell 6 visar transformatorns belastning som från början är 52 %. Belastningsgraden 
stiger till 86 % vid 64 stycken 3,7 kW laddare vilket inte är över gränsen. Överbelastning 
nås vid 50 %, 11 kW laddare.  
 

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 16 bilar 32 48 64 16 32 48 64 

44 44   (44) 49 70 95 77 140 203 282 

39 39   (39) 49 68 85 64 121 181 239 

34 34   (34) 44 48 60 51 84 117 158 

32 32   (32) 40 44 45 44 61 93 122 

31 32   (16) 37 40 45 40 60 88 116 
Tabell 5: Relativ belastningsgrad för kablar under station A6180, värden i %. 

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 16 bilar 32 48 64 16 32 48 64 

52 61 69 77 86 77 103 129 156 
Tabell 6: Relativ belastningsgrad för transformator i A6180, värden i %. 

3.2.2 Spänningsfall 
Spänningsfallet hänger ihop med belastningsgraden och därför är det väntat att även 
spänningsfallet är större i A6180 än i A6270 från början. Tack vare den större 
spridningen mellan kablarna ökar dock spänningsfallet inte lika snabbt. Inga punkter 
hamnar över gränsen förrän då 75 % av de boende har en 11 kW laddare. Det gör den 
här stationen till en av de bästa vad gäller spänningsfall vilket ses i kapitel 7, Jämförelser. 
Kablarnas längd är också avgörande för spänningsfallet och eftersom avståndet är kort 
mellan stationerna och kunderna bidrar det också till lägre spänningsfall. Värden finns i 
Tabell 7. 
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  3,7 kW laddning 11 kW laddning  

Urspr. 16 bilar 32 48 64 16 32 48 64 

2,0 2,0 2,0 2,1 2,6 2,0 3,7 5,5 7,4 

1,9 1,9 1,9 2,0 2,2 2,0 3,1 4,7 6,3 

1,9 1,9 1,9 2,0 2,2 1,9 3,1 4,7 6,2 

1,8 1,8 1,8 1,9 2,2 1,9 2,7 3,5 4,4 

1,7 1,7 1,7 1,9 2,0 1,9 2,0 2,1 2,2 
Tabell 7: Spänningsfall för punkter under A6180, värden i %. 

3.2.3 Spänningsobalans 
Tabell 8 visar att spänningsobalansen i A6180 är relativt bra i läget med 16 bilar och 
även under gränsen vid 32 elbilar. Spänningsfallet i den drabbade fasen blir över 
gränsen på 10 % vid 32 bilar. Spänningsfallet och obalansen i tre punkter sticker ut från 
de övriga. Vilka punkter som är värst påverkade kan ses i Bilaga 3 I. 
 

  3,7 kW laddning L1 – N 

Urspr. 16 bilar 32 48 64 
 Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans 

0 6,6 0,9 12,0 1,7 17,4 2,6 22,3 3,5 

0 5,9 0,7 10,5 1,5 15,2 2,4 19,4 3,1 

0 5,8 0,7 10,5 1,5 15,1 2,3 19,3 3,1 

0 4,2 0,5 5,8 1,0 7,9 1,5 9,9 1,9 

0 4,0 0,4 4,8 0,9 6,3 1,3 7,6 1,8 
Tabell 8: Spänningsobalans och osymmetriskt spänningsfall i A6180, värden i %. 
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3.3 Elbussladdare 
Skellefteå Buss AB vill satsa på eldrivna bussar i lokaltrafiken och den hållplats som 
ligger i anslutning till Fäbodgatan på Anderstorp är ändhållplats för en utav busslinjerna. 
Därför planerar man att installera en högeffektladdare vid den hållplatsen vilken ska 
anslutas till station A6180. Laddaren kommer vara på 600 kW och därför måste 
transformatorn i stationen bytas ut. Man kommer istället för 800 kVA ha en transformator 
på 1600 kVA. Denna förändring är planerad att göras under det närmaste året och därför 
är det den som kommer finnas i framtiden.  
 
Samma beräkningar som för nuvarande situation görs alltså för det framtida scenariot 
att transformatorn är på 1600 kVA och att det förutom bussladdaren på 600 kW finns 
elbilsladdare i samma proportioner som tidigare. I tabellerna nedan finns en kolumn med 
titeln ”ursprunglig” vilket i det här fallet betyder ny transformator och 600 kW laddning för 
buss men inga elbilsladdare.  

3.3.1 Belastningsgrad 
I Tabell 9 redovisas belastningsgraden på kablarna som finns under station A6180 i det 
här scenariot. Kablarna som ligger under transformatorn har inte bytts ut och därför 
kommer spänningsfall och belastningsgrad på kablarna inte påverkas mer än marginellt 
i jämförelse med den tidigare transformatorn. Den lilla förändring man kan se går att 
hänföra till den nya transformatorns lägre impedans. Däremot kommer transformatorns 
belastningsgrad bli annorlunda vilket ses i Tabell 10. Belastningsgraden stiger något 
långsammare mellan de olika belastningsnivåerna för den större transformatorn och 
påverkas alltså mindre av varje laddstation. 
 

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 16 bilar 32 48 64 16 32 48 64 

44 45   (44) 50 70 95 78 140 204 282 

40 40   (40) 50 68 85 64 121 181 238 

34 34   (34) 45 48 61 52 84 117 158 

32 32   (32) 40 45 45 45 61 93 122 

31 32   (16) 37 40 45 40 60 88 116 
Tabell 9: Relativ belastningsgrad för kablar, med ny transformator och bussladdare, värden i %. 

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 16 bilar 32 48 64 16 32 48 64 

66 70 74 78 82 78 91 104 117 
Tabell 10: Belastning för den nya transformatorn med bussladdare och elbilsladdare, värden i % 
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3.3.2 Spänningsfall 
I Tabell 11 nedan ses spänningsfallen för de fem värst drabbade punkterna i området 
som försörjs av A6180, när transformatorn är utbytt, bussladdaren är tillagd och 
elbilarsladdare anslutits. Om man jämför värdena med de i Tabell 7 ses att 
spänningsfallet, precis som förutsågs, inte kommer förändras så mycket. 
 

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 16 bilar 32 48 64 16 32 48 64 

2,2 2,3 2,5 2,7 2,9 2,7 3,7 5,5 7,4 

2,0 2,0 2,1 2,1 2,6 2,1 3,2 4,7 6,3 

1,9 1,9 1,9 2,1 2,2 2,0 3,1 4,7 6,2 

1,9 1,9 1,9 1,9 2,2 1,9 3,1 3,8 4,5 

1,8 1,8 1,8 1,9 2,1 1,9 2,1 2,1 2,2 
Tabell 11: Spänningsfall för den nya transformatorn med bussladdare och elbilsladdare, värden i %. 

3.3.3 Spänningsobalans 
 

  3,7 kW laddning L1 - N 

Urspr. 16 bilar 32 48 64 
Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans 

0 7,2 0,7 12,3 1,5 17,6 2,3 22,3 3,1 

0 6,5 0,7 10,9 1,4 15,3 2,1 19,4 2,7 

0 6,4 0,7 10,8 1,4 15,3 2,1 19,3 2,7 

0 4,8 0,4 6,2 0,8 8,0 1,2 10,2 1,6 

0 4,6 0,3 5,2 0,7 6,4 1,0 7,8 1,4 
Tabell 12: Spänningsfall och spänningsobalans vid osymmetrisk last för den nya transformatorn med 

bussladdare och elbilsladdare. Värden i %. 

Även obalans och spänningsfall i en fas ligger på ungefär samma nivåer som i det 
tidigare fallet med A6180, jämför Tabell 12 med Tabell 8. Gränsen blir nådd vid 32 elbilar 
när det gäller spänningsfallet och vid 48 när det gäller spänningsobalans. 

Spänningsfall och kablarnas belastningsgrad påverkas alltså bara marginellt vid 
transformatorbyte och tillagd bussladdare. Transformatorns belastningsgrad förändras 
mer, men jämför man siffra för siffra är värdena så nära varandra att man kan säga att 
bussladdaren förbrukar i stort sett hela utrymmesökningen man får när transformatorn 
byts ut.  
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4.  Landsbygdsnät: Gärdsmark 
 
Byn Gärdsmark ligger 11 kilometer söder om centrala Skellefteå. Bostäderna är belägna 
på norra sidan av sjön Gärdsmarksträsket. Området är klassisk jordbruksbygd med åkrar 
och ängar mellan husen och vattnet. De två nätstationerna som ska undersökas har 43 
kunder och de boende i området är mer utspridda än i bostadsområdena inne i staden. 
A8520 har 20 stycken kunder och den mest avlägsna, sett från nätstationen, ligger på 
drygt 600 meters avstånd. A8530 har 23 kunder där den längst bort har lite mer än 800 
meter till nätstationen. Som jämförelse kan man säga att samtliga abonnenter under 
stationerna på Fäbodgatan har mindre än 200 meter till sin station. Bostäderna i området 
är fristående villor och en del av dem används som fritidshus. Att döma av den årliga 
elförbrukningen borde det dock inte vara mer än en femtedel av abonnemangen som är 
fritidshus. 

4.1 Nätstation A8520 
 

 
Figur 2: Karta över den del av Gärdsmark som försörjs av nätstation A8520. 

Nätstation A8520 är den östra av de två undersökta stationerna i Gärdsmark. Den har 
storleken 100 kVA, spänning 10/0,4 kV och 20 boende. Bilarna fördelas så jämt som 
möjligt över de 20 anslutningspunkterna och antalet som undersöks är 5, 10, 15 och 20 
bilar. Kartan i Figur 2 visar hur husen är placerade och man kan se att flertalet ligger 
nära nätstationen, men att fyra ligger lite avsides österut.  
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4.1.1 Belastningsgrad 
Tabell 13 visar belastningsgraden som blir i kablarna i det här området när olika många 
elbilar ansluts och med olika laddning. Kablarna är från början belastade till 26 % som 
högst och inte ens om alla bostäder har en laddare på 11 kW blir någon kabel 
överbelastad. Det beror på att man dimensionerat med grövre kablar än strömmen 
kräver för att hålla nere spänningsfallet, och på att elbilarna sprids ut på alla 
anslutningspunkter i området till skillnad från på Fäbodgatan.  
 

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 5 bilar 10 15 20 5 10 15 20 

26 31   (26) 36 42 45 44 59 79 92 

26 31   (26) 36 42 45 42 59 79 92 

26 31   (26) 36 42 45 42 59 79 92 

25 27   (18) 29 37 41 42 46 64 80 

22 26   (19) 29 30 30 40 46 50 60 
Tabell 13: Relativ belastningsgrad för kablar under A8520, värden i %. 

Transformatorn i station A8520 är på 100 kVA och vid årets högsta förbrukning kommer 
den vara överbelastad redan utan några elbilslaster. Som ses i Tabell 14 ger varje nivå 
ganska stor ökning i belastningsgrad och 20 laddare på 3,7 kW ger nästan en fördubbling 
av belastningen. 
 

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 5 bilar 10 15 20 5 10 15 20 

104 125 146 168 189 168 232 299 367 
Tabell 14: Relativ belastning för transformator i A8520, värden i %. 

4.1.2 Spänningsfall 
Tabell 15 visar att spänningsfallet från början är med marginal under gränsvärdet. En 
punkt har spänningsfall på 3,8 % och övriga upp till 2,2 %. Den punkt som har högst 
procentuellt spänningsfall är skenan på transformatorn och så fortsätter det oavsett vilket 
belastningsfall man tittar på. Som tidigare sagt beräknas spänningsfallet i jämförelse 
med skenan vilket gör att övriga punkters spänningsfall är ännu större om de skulle 
jämföras mot nominell spänning. För att se verklig spänningsnivå hänvisas till Bilaga 5 
F. Enligt uppsatta gränser klarar området också fem bilar med 3,7 kW laddning, men inte 
fler.  
 

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 5 bilar 10 15 20 5 10 15 20 

3,8 4,6 5,5 6,3 7,3 6,3 9,2 12,4 16,1 

2,2 2,8 3,1 3,4 3,8 4,4 5,6 8,1 9,9 

2,2 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 5,6 7,6 9,4 

1,9 2,6 2,9 3,3 3,7 4,2 5,3 7,1 9,3 

1,9 2,4 2,8 3,3 3,6 4,2 5,3 7,0 9,0 
Tabell 15: Spänningsfall för punkter under A8520, värden i %. 
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4.1.3 Spänningsobalans 
När spänningsfallet påverkas så mycket som det gör vid symmetrisk belastning kommer 
det bli ännu större vid osymmetrisk belastning. Spänningsfallet är över 10 % redan vid 
fem bilar vilket ses i Tabell 16. Spänningsobalansen är på rätt sida gränsen för fem bilar 
men inte för de övriga fallen. 
 

  3,7 kW laddning L1 - N 

Urspr. 5 bilar 10 15 20 
Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans 

0 12,1 1,7 15,9 2,9 20,8 4,3 23,7 5,5 

0 12,0 1,7 15,5 2,8 19,8 4,2 23,4 5,4 

0 11,0 1,4 15,1 2,7 19,3 4,1 22,7 5,3 

0 11,0 1,4 14,2 2,6 19,0 4,1 22,4 5,3 

0 10,4 1,4 14,2 2,6 18,8 4,0 21,9 5,2 
Tabell 16: Spänningsobalans och osymmetriskt spänningsfall i A8520, värden i %. 
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4.2 Nätstation A8530 
 

 
Figur 3: Karta över den del av Gärdsmark som försörjs av nätstation A8530. 

Till väster om A8520 finns A8530 som försörjer de västra delarna av byn med el. I Figur 
3 ses båda stationerna vilket gör att man kan få en uppfattning om hur de relaterar till 
varandra. A8530 är av storleken 200 kVA med spänning 10/0,4 kV och har 23 kunder. 
Den här stationen klarar alltså dubbelt så stor effekt som A8520. Undersökningen 
kommer göras för 6, 12, 18 och 23 elbilar som fördelas över anslutningspunkterna så 
jämt som möjligt. A8530 har sina kunder mer utspridda än A8520, flera av kunderna finns 
exempelvis i nedre vänstra hörnet av kartbilden, vilket gör att det borde finnas risk för 
större problem med spänningsfall här.  

4.2.1 Belastningsgrad 
Kablarnas belastning är inte för stor i något fall, en av kablarna är nära sitt max när 
samtliga boende har 11 kW laddning men i övrigt klarar kablarna strömmarnas nivåer 
utan problem. Belastningsgraden ligger på ungefär samma nivåer som för A8520 när 
man jämför Tabell 17 med Tabell 13. Anledningen till den låga belastningsgraden är 
samma som för A8520, att man minskar spänningsfallet genom att ha stora kabelareor. 
 

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 6 bilar 12 18 23 6 12 18 23 

32 36   (29) 39 40 45 51 56 75 96 

31 32   (32) 39 40 42 43 56 63 81 

29 32   (31) 36 39 40 42 56 62 76 

28 30   (26) 33 38 40 42 52 62 67 

26 29   (28) 32 37 39 39 47 59 66 
Tabell 17: Relativ belastningsgrad för kablar under A8530, värden i %. 

Tabell 18 visar belastningsgraden på stationens transformator. Eftersom den här 

transformatorn är på 200 kVA till skillnad från A8520 blir den inte överbelastad i 
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dagsläget. Transformatorn kommer också klara av upp till 18 bilar med enfasladdning 16 

A eller sex bilar med trefasladdning. Det innebär att den här transformatorn ligger i det 

övre skiktet av de som har undersökts, vilket kan ses i kapitlet Jämförelser.  

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 6 bilar 12 18 23 6 12 18 23 

53 73 84 97 110 99 132 174 218 
Tabell 18: Relativ belastning för transformator i A8530, värden i %. 

4.2.2 Spänningsfall 
 

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 6 bilar 12 18 23 6 12 18 23 

4,5 5,9 6,2 7,1 8,0 8,9 10,0 13,5 17,2 

4,5 5,8 6,1 7,0 7,9 8,7 9,8 13,3 16,9 

4,4 5,3 5,6 6,8 7,7 7,2 8,2 12,4 16,2 

4,4 5,3 5,6 6,5 7,6 7,0 8,0 11,6 15,6 

4,1 5,0 5,3 6,3 7,2 6,9 7,9 11,5 15,0 
Tabell 19: Spänningsfall för punkter under A8530, värden i %. 

Spänningsfallet är stort, precis som man kunde gissa redan av geografin. I 
ursprungsläget är spänningsfallet över 4 % i de fem värst påverkade punkterna, enligt 
Tabell 19. Det är nära den satta planeringsgränsen men det är fortfarande med marginal 
under den föreskrivna gränsen på 10 %. När elbilsladdare ansluts går flera punkter över 
planeringsgränsen redan med bara sex bilar. För att se vilka punkter som är värst 
drabbade och vilka de verkliga spänningarna är hänvisas till Bilaga 6 F. 

4.2.3 Spänningsobalans 
Spänningsfallet i en fas blir upp mot 15 % redan med bara 6 bilar. Enligt Bilaga 6 I 
motsvarar det spänningen 186 V eftersom skenan har ett spänningsfall.  Obalansen 
klarar dock gränsen 2 % vid 6 bilar. Spänningsfall i drabbad fas och obalans försämras 
ändå inte så snabbt när antalet bilar ökar. Det beror på att bilarna är ganska utspridda 
så att alla inte belastar samma kablar.  
 

  3,7 kW laddning L1 - N 

Urspr. 6 bilar 12 18 23 
Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans 

0 15,1 1,8 17,3 2,5 22,9 3,9 27,9 5,2 

0 14,7 1,7 17,0 2,4 22,6 3,8 27,5 5,1 

0 12,2 1,3 14,4 2,1 21,1 3,6 26,4 5,0 

0 11,8 1,3 14,3 2,1 20,0 3,5 25,5 4,8 

0 11,7 1,3 14,0 2,0 19,9 3,4 24,9 4,7 
Tabell 20: Spänningsobalans och osymmetriskt spänningsfall i A8520, värden i %. 
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5.  Företagsparkering 
Ett område som är extra intressant att undersöka är en plats där många elbilar kan 
koncentreras till en liten yta och på så sätt få stor påverkan  på elnätet lokalt. En 
parkeringsplats kommer i framtiden med stor sannolikhet ha många elbilsladdare, 
särskilt där bilar står under lång tid, som på en arbetsplats. Skellefteå kraft har en 
parkering i närheten där upp till 200 bilar kan parkeras. Dessa parkeringar har idag 
motorvärmarstolpar vilket kan göra det enklare att installera elbilsladdare. Den nätstation 
som försörjer dessa parkeringsplatser, A2900, har även ett antal vanliga boende, vilket 
gör att man kan undersöka hur andra kunder påverkas av att bo i närheten av en stor 
parkering.  
 
I Figur 4 har parkeringen markerats med en gul ram och de kunder som är anslutna till 
A2900 är färgade ljust blå. Gröna kablar och anslutningspunkter hör till andra 
nätstationer. Två anslutningspunkter är understrukna med gult och det är dessa 
tillsammans som försörjer parkeringen. Enligt Bilaga 7 A som kommer från Skellefteå 
Krafts fastighetsavdelning finns 199 parkeringsplatser. I beräkningarna fördelas lasterna 
jämt över de två anslutningspunkterna 161010 och 164046 och det antal bilar som 
undersöks är 50, 100, 150 och 199.  
 
Transformatorn i A2900 har märkeffekt 800 kVA, spänning 10/0,4 kV och försörjer totalt 
93 kunder. I den här undersökningen kommer inte antalet kunder påverka antalet elbilar 
som de har gjort i övriga undersökningar, utan här är det parkeringens kapacitet som 
avgör. 
 

 
Figur 4: Grafisk bild över parkeringsplatsen och övriga anslutna kunder. 
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Två alternativa beräkningar kommer göras för den här parkeringen. Alternativ 1 är 
samma ansats som har använts i de övriga områdena, elbilsladdare läggs till i olika 
proportioner till dagens högsta förbrukning. I det här fallet kan vi veta att två av 
anslutningspunkterna enbart försörjer motorvärmare. Elbilar kan antingen laddas eller 
värmas, men inte båda samtidigt, därför kommer de parkeringsplatser som har laddare 
inte samtidigt kunna ha en motorvärmarlast. Det gör att man borde ta bort 
motorvärmarförbrukning där det finns elbilsladdare. Det har gjorts i alternativ 2.  

Först beräknas hur stor förbrukning som de två anslutningspunkterna bidrar med i 
dagsläget. Utifrån antagandet att 199 bilar använder motorvärmare i dessa 
anslutningspunkter kan man då veta hur mycket varje enskild motorvärmare förbrukar.  

Strömmen till 164046 är 137,3 A (se Bilaga 7 B). Spänningen är 230 V vilket ger att 
effekten blir 31,6 kW. Till 161010 är strömmen 119,9 A vilket ger 27,6 kW. Sammanlagt 
förbrukar då 199 parkeringsplatser 59,2 kW vilket ger cirka 0,3 kW per parkeringsplats. 
En motorvärmare sägs alltså dra 0,3 kW. 
 
Därefter tas lika många motorvärmare bort som elbilsladdare läggs till. Alternativ 2 borde 
ge ett mer rättvisande resultat på högsta förbrukningen och hade det gått borde man 
använda en liknande metod för de andra områdena också. Denna beräkningsmetod kan 
tyvärr inte användas i de andra områdena där man inte vet vilken typ av förbrukning som 
finns i varje anslutningspunkt. 

5.1 Nätstation A2900, Alternativ 1 

5.1.1 Belastningsgrad 
Belastningsgraden för kablarna i alternativ 1 visas i Tabell 21. Det är tre kablar som 
påverkas av elbilsladdarna. Samtliga kablar klarar 25 % - fallet men en av dem ligger 
nära gränsen. Ökningen i belastningsgrad är snabb på grund av att det läggs till 50 nya 
bilar mellan varje fall. I Tabell 22 ses transformatorns belastningsgrad. Transformatorn 
är belastad fullt vid ett tillägg av 100 elbilsladdare på 3,7 kW. 
  

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 50 bilar 100 150 199 50 100 150 199 

47 96   (47) 147 200 254 199 363 542 742 

32 71   (32) 112 155 198 154 294 461 666 

31 61   (28) 96 134 171 132 254 397 574 

30 31   (31) 31 32 32 32 33 34 35 

29 31   (30) 31 31 31 31 32 33 35 
Tabell 21: Relativ belastningsgrad för kablar under A2900, beräkningsalternativ 1, värden i %. 

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 50 bilar 100 150 199 50 100 150 199 

50 75 101 127 153 126 207 293 384 
Tabell 22: Relativ belastningsgrad för transformator i A2900, beräkningsalternativ 1, värden i %. 
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5.1.2 Spänningsfall 
Spänningsfallet är, som man ser i Tabell 23, lågt i de flesta punkter. Alla punkter klarar 
5 - % gränsen vid 199 bilar och 3,7 kW laddning. Högst spänningsfall har 
anslutningspunkt 161010, följt av nedskenan på transformatorn.  
 

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 50 bilar 100 150 199 50 100 150 199 

1,2 1,5 2,5 3,5 4,5 3,5 6,8 11,1 16,8 

0,8 1,5 2,3 3,2 4,0 3,1 5,9 9,1 13,0 

0,7 1,2 1,5 2,0 2,6 2,0 4,0 6,5 9,8 

0,6 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,6 

0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,1 1,5 
Tabell 23: Spänningsfall för punkter under A2900, beräkningsalternativ 1, värden i %. 

5.1.3 Spänningsobalans 
 

  3,7 kW laddning L1 - N 

Urspr. 50 bilar 100 150 199 
Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans 

0 9,7 1,9 18,1 3,9 26,3 6,0 34,1 8,1 

0 6,0 1,6 10,9 3,2 15,6 4,9 20,0 6,6 

0 4,2 1,3 6,4 2,5 9,0 3,9 11,6 5,2 

0 3,6 1,2 6,1 2,5 8,1 3,8 10,3 5,1 

0 3,6 1,2 5,7 2,5 8,0 3,7 9,7 5,0 
Tabell 24: Spänningsobalans och osymmetriskt spänningsfall i A2900, beräkningsalternativ 2, värden i %. 

Obalansen i A2900 ses i Tabell 24 och det man kan lägga märke till är att två punkter är 
tydligt avvikande från de övriga både när det gället spänningsfall och obalans. Det är 
anslutningspunkt 161010 och en skarv på den kabel som går till 161010. Den femte värst 
drabbade punkten hör inte till någon utav parkeringsplatsens anslutningspunkter utan är 
någon annan kund. Tabellen visar att andra kunder kan drabbas av obalans över tillåten 
gräns i fallet med 100 bilar. 
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5.2 Nätstation A2900, Alternativ 2 

5.2.1 Belastningsgrad 
 

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 50 bilar 100 150 199 50 100 150 199 

  61   (47) 109 158 208 163 323 495 686 

  47   (32) 86 125 165 130 264 422 611 

  41   (28) 74 108 142 112 228 364 526 

  31   (31) 31 32 32 32 33 34 35 

  30   (30) 31 31 31 31 32 33 34 
Tabell 25: Relativ belastningsgrad för kablar under A2900, beräkningsalternativ 2, värden i %. 

 

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 50 bilar 100 150 199 50 100 150 199 

  58 82 107 131 110 189 271 358 
Tabell 26: Relativ belastningsgrad för transformator i A2900, beräkningsalternativ 2, värden i %. 

När beräkningsalternativ 2 används blir belastningsgraden markant förändrad vilket man 
ser när man jämför Tabell 25 med Tabell 21. Exempelvis har högsta belastningsgrad för 
50 bilar, 3,7 kW gått från 96 % till 61 %.  När transformatortabellerna jämförs, Tabell 26 
och Tabell 22, ses att vid alternativ 2 klarar transformatorn 100 bilar medan den är 
överbelastad om 100 bilar ansluts vid alternativ 1. 

5.2.2 Spänningsfall 
 
Även spänningsfallet sjunker relativt mycket när beräkningsalternativ 2 används. När 
Tabell 27 jämförs med Tabell 23 ses en sänkning på 12 – 17 % (0,2 – 0,8 procentenheter) 
för den punkt som har högst spänningsfall då 3,7 kW laddare undersöks. 
 

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 50 bilar 100 150 199 50 100 150 199 

  1,4 2,1 2,9 3,8 2,9 6,1 10,1 15,3 

  1,2 1,9 2,8 3,7 2,9 5,6 8,6 12,3 

  1,1 1,2 1,7 2,2 1,7 3,6 6,0 9,0 

  0,7 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 

  0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 1,4 
Tabell 27: Spänningsfall för punkter under A2900, beräkningsalternativ 2, värden i %. 

5.2.3 Spänningsobalans  
Spänningsfallet minskar med 1 – 5 % (eller 0,4 – 0,7 procentenheter) för den värst 
drabbade punkten med beräkningsalternativ 2. Obalansen förändras ingenting beroende 
på vilket alternativ man använder eftersom motorvärmarna antas anslutas 
fassymmetriskt. 
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  3,7 kW laddning L1 - N 

Urspr. 50 bilar 100 150 199 
Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans 

0 9,2 1,9 17,4 3,9 25,6 6,0 33,7 8,1 

0 5,7 1,6 10,6 3,2 15,3 4,9 19,9 6,6 

0 4,1 1,3 6,2 2,5 8,9 3,8 11,5 5,2 

0 3,5 1,2 6,0 2,5 7,9 3,8 10,2 5,1 

0 3,5 1,2 5,4 2,5 7,9 3,7 9,7 5,0 
Tabell 28: Spänningsobalans och osymmetriskt spänningsfall i A2900, beräkningsalternativ 2, värden i %. 
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6.  Sjungande dalen 
 
På Sjungande dalen har man i dagsläget inga motorvärmaruttag och man vill installera 
sådana och i framtiden också elbilsladdare. Elbilar idag har ofta en begränsning att man 
inte kan köra motor-/kupévärmare samtidigt som man har laddningen inkopplad. Man 
kan använda kupévärmare men i så fall efter att man laddat batteriet. Då använder 
motorvärmaren max 2,3 kW istället för laddarens 3,7 kW. Därför görs antagandet att de 
boende som har en elbil inte både kan ladda och köra motorvärmare samtidigt. Då blir 
den högsta lasten 3,7 kW vid enfasladdning och 11 kW vid trefasladdning, man lägger 
inte till en motorvärmare på 2,3 kW ytterligare. Övriga boende antas ha en annan typ av 
bil (bensin, diesel, gas eller liknande) och antas vilja ha motorvärmare.  
 
I det här arbetet undersöks hela tiden ett ”worst case”, vilket antas vara på eftermiddagen 
när personer som jobbar dagtid kommer hem efter jobbet och ansluter sin elbil till 
laddaren och samtidigt använder mycket el till annat. Motorvärmare använder man 
ungefär en timme innan man ska åka med bilen, vilket för de flesta är på morgonen. 
Alltså antas elbilar laddas på eftermiddag/kväll och motorvärmare köras på morgonen 
innan personerna åker till jobbet. Det finns dock alltid undantag, vissa som jobbar skift 
eller ska iväg på kvällsaktiviteter måste ha sin motorvärmare i på kvällen också. 
Antagandet gör att det maximalt är hälften av de med motorvärmare som kan behöva 
använda den samtidigt som elbilarna laddas. Här görs alltså ett litet frånsteg från 
strategin att beräkna för worst case hela tiden.  
 
Sammanfattningsvis: De med elbil kan inte ladda och köra kupévärmare samtidigt. Av 
de som inte har elbil kör max 50 % sin kupévärmare vid den tidpunkten då elbilarna 
laddas. Max effekt till motor- och kupévärmare är 2,3 kW (10 A säkring).  
 

 

Figur 5: Foto på området Sjungande dalen och dess tre nätstationer. 
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6.1 Nätstation A1020 
Transformatorn i A1020 är på 315 kVA och har totalt 75 kundabonnemang. Av dessa går 
ett till parkeringen och ett till Skellefteå kommuns gatubelysning. Därför antas 73 boende 
finnas enligt samma antaganden som användes på Fäbodgatan och i Gärdsmark. 18, 
36, 54 och 73 laddstationer läggs till i de olika fallen. Motorvärmare på 2,3 kW ska också 
läggas till och det ska vara hälften av de boende som inte har elbil, vilket då blir 27, 18, 
9, 0 i de olika fallen.  
 
För att kunna byta säkringar och tillåta högre belastningar måste de belastade kablarna 
bytas ut. Det arbetet har ännu inte börjat men vilken typ av kabel som kommer användas 
är känt. I dagsläget är serviskabeln på 16 mm2 och matarkabeln på 150 mm2 och dessa 
ska bytas mot 240 mm2 kabel. Därför görs beräkningarna på de nya kablarna, förutom i 
ursprungsfallet som visar dagsläget, med dagens kablar. 

6.1.1 Belastningsgrad 
Två kablar avviker från övriga, den ena är matarkabel och den andra är serviskabel till 
parkeringsplatsens anslutningspunkt (se Tabell 29). De nya kablarna klarar att hälften 
av de boende har en elbil med 3,7 kW laddare, sedan blir de överbelastade. 
Transformatorn byts inte ut, utan den befintliga 315 kVA transformatorn blir kvar tills 
vidare. Den kommer enligt Tabell 30 bli överbelastad i 25 % - fallet. Om transformatorn 
byts mot exempelvis en på 800 kVA skulle den klara alla fall med 3,7 kW – laddare och 
möjligen upp till 50 % 11 kW - laddare. En transformator på 800 kVA klarar ca 1155 A 
vilket jämförs mot belastningsströmmarna i Bilaga 8 E. 
 

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 18 bilar 36 54 73 18 36 54 73 

55 69   (35) 89 109 132 113 204 297 404 

36 58   (55) 78 98 121 111 192 285 390 

35 36   (36) 37 37 38 38 40 42 46 

33 34   (33) 34 34 34 34 36 38 41 

33 33   (33) 33 34 34 34 35 36 38 
Tabell 29: Relativ belastningsgrad för kablar under A1020, värden i %. 

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 18 bilar 36 54 73 18 36 54 73 

73 115 134 152 172 164 234 309 387 
Tabell 30: Relativ belastningsgrad för transformator i A1020, värden i %. 

6.1.2 Spänningsfall 
Spänningsfallet som man ser i Tabell 31 är relativt lågt, gränsvärdet klaras med marginal. 
I fallet med 73 laddstationer skulle endast en av punkterna hamna över gränsen. Den 
punkt som sticker ut lite grann är transformatorns nedskena i alla beräknade fall. Det gör 
att spänningsfallet i de övriga punkterna är ännu högre om man skulle jämföra dem mot 
230 V. Det leder till att spänningsfallet här verkar bättre än vad det egentligen är. 
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  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 18 bilar 36 54 73 18 36 54 73 

2,2 3,3 4,0 4,7 5,4 4,9 7,5 10,5 14,1 

1,5 2,3 2,8 3,4 4,0 3,7 5,9 8,6 11,9 

1,4 2,2 2,8 3,3 3,9 3,6 5,8 8,5 11,8 

1,4 2,2 2,8 3,3 3,9 3,6 5,8 8,5 11,8 

1,3 2,1 2,6 3,2 3,8 3,5 5,7 8,4 11,8 
Tabell 31: Spänningsfall i punkter under A1020, värden i %. 

6.1.3 Spänningsobalans 
I Tabell 32 blir obalansen inte över gränsen i första fallet men flera punkter ligger relativt 
nära på 1,6 %. Tre punkter kommer över gränsen för spänningsfall men två ytterligare 
ligger på 9.9 %. Inga värden sticker ut från de övriga, varken i spänningsfall eller obalans. 
Att det är så liten spridning mellan de värst drabbade är något som skiljer sig från samma 
beräkning i de andra områdena. Jämför Tabell 4 eller Tabell 8 exempelvis. 
 

  3,7 kW laddning L1 - N 

Urspr. 18 bilar 36 54 73 
Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans 

0 10,1 1,6 15,6 3,3 21,0 5,0 26,9 6,8 

0 10 1,6 15,6 3,2 20,9 4,9 26,5 6,7 

0 10 1,6 15,4 3,2 20,8 4,9 26,4 6,7 

0 9,9 1,6 15,4 3,2 20,8 4,9 26,4 6,7 

0 9,9 1,6 15,3 3,2 20,6 4,9 26,2 6,7 
Tabell 32: Spänningsobalans och osymmetriskt spänningsfall i A1020, värden i %. 
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6.2 Nätstation A1030 
Nätstation A1030 har precis som A1020 en 315 kVA transformator men bara 58 
kundabonnemang. Av dessa räknas garageplatsen och Skellefteå kommun bort och då 
återstår 56 boende. 14, 28, 42 och 56 elbilar kommer anslutas i de olika fallen. 
Motorvärmarlasterna hanteras på samma sätt som för A1020 och det kommer här 
anslutas 21, 14, 7 och 0 motorvärmare på 2,3 kW. De kablar som matar garagets 
anslutning är kopparkabel på 35 mm2 respektive 150 mm2, dessa byts mot 240 mm2 
aluminiumkabel. 

6.2.1 Belastningsgrad 
Observera att ursprungsfallet är beräknat med nuvarande kablar och att de övriga fallen 
är med nya kablar. I Tabell 33 ses att de nya kablarna nästan klarar en hundraprocentig 
utredning av elbilsladdare på 3,7 kW. Två kablar belastas då till 95 % respektive 103 % 
medan de övriga ligger under 50 % belastning. Transformatorn belastas till 106 % vid 14 
elbilsladdare tillagda och skulle alltså inte klara den utbredningen. Byttes transformatorn 
ut mot en 800 kVA skulle 28 laddare på 11 kW kunna anslutas utan risk för 
överbelastning, se Bilaga 9 E. 
 

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 14 bilar 28 42 56 14 28 42 56 

48 56   (25) 72 87 103 98 159 227 304 

45 49   (48) 64 79 95 89 150 218 295 

40 48   (36) 49 49 49 49 50 52 53 

40 46   (45) 46 46 46 46 47 48 50 

39 41   (40) 41 41 41 41 42 43 44 
Tabell 33: Relativ belastningsgrad för kablar under A1030, värden i %. 

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 14 bilar 28 42 56 14 28 42 56 

73 106 120 135 149 144 198 255 316 
Tabell 34: Relativ belastningsgrad för transformator i A1030, värden i %. 

6.2.2 Spänningsfall 
Tabell 35 visar att de nya kablarna som ska installeras håller spänningsfallet på en bra 
nivå. Inga punkter får för stort spänningsfall när laddare på 3,7 kW används. 
Spänningsfallet ligger på ungefär samma nivå i alla punkter inom samma kolumn, 
förutom den högsta som avviker något. Det är transformatorns skena som är den punkt 
som har högst spänningsfall. Verkliga spänningsnivåer ses i Bilaga 9 G och Bilaga 9 H.  
 

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 14 bilar 28 42 56 14 28 42 56 

2,3 3,0 3,5 4,1 4,6 4,2 6,2 8,4 10,9 

2,3 2,4 2,4 2,6 3,1 2,9 5,0 7,3 10,1 

2,3 2,3 2,4 2,4 2,6 2,4 3,9 5,5 7,5 

2,3 2,3 2,3 2,4 2,6 2,4 3,9 5,5 7,5 

2,3 2,3 2,3 2,4 2,6 2,4 3,9 5,5 7,5 
Tabell 35: Spänningsfall i punkter under A1030, värden i %. 
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6.2.3 Spänningsobalans 
Både spänningsfall och obalans är godkända när 14 bilar ansluts, vilket Tabell 36 visar. 
I övriga fall är både obalans och spänningsfall över gränsen. Precis som i A1020 är det 
låg spridning bland värdena inom varje beräknat fall. Det finns ett värde som är något 
större än de fyra övriga men dessa fyra är i stort sett identiska. Det är som man kan 
misstänka anslutningspunkten till garagen som är den värst drabbade punkten. 
 

  3,7 kW laddning L1 - N 

Urspr. 14 bilar 28 42 56 
Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans 

0 8,7 1,4 13,8 2,8 18,9 4,2 23,9 5,6 

0 7,8 1,2 11,7 2,4 15,7 3,6 19,5 4,8 

0 7,8 1,2 11,7 2,4 15,6 3,6 19,5 4,8 

0 7,8 1,2 11,7 2,4 15,6 3,6 19,5 4,8 

0 7,7 1,2 11,7 2,4 15,6 3,6 19,5 4,8 
Tabell 36: Spänningsobalans och osymmetriskt spänningsfall i A1030, värden i %. 
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6.3 Nätstation A1040 
76 kundabonnemang är anslutna till A1040. Tre räknas bort eftersom det här finns två 
anslutningspunkter till garage och en till Com Hem AB. Därför blir antalet bilar som 
ansluts samma som till A1020, 73 stycken. Även antalet laddare och motorvärmare blir 
då det samma, 18, 36, 54 och 73 respektive 27, 18, 9 och 0. Denna transformator är 
också på 315 kVA. Huvudsakligen är kablarna till de två anslutningspunkterna redan av 
storlek 240 mm2 men sista kabeln på varje matningsväg är 35 mm2 och ska alltså bytas 
mot 240 mm2.  

6.3.1 Belastningsgrad 
Belastningen på kablarna går precis över gränsen vid 100 % elbilar med 3,7 kW laddning 
men övriga fall med 3,7 kW laddning går bra. Om man jämför Tabell 37 för A1040 med 
A1020 som har lika många bilar kan man se att A1040 klarar sig något bättre, antagligen 
beroende på att bilarna fördelas jämt över två anslutningspunkter. Värst drabbad kabel 
under A1020 blev belastad till 132 % för 73 bilar vilket kan ses i Tabell 29. Mer spridning 
på laddningen gör också att fler kablar belastas här än i A1020. För A1020 var den tredje 
mest belastade kabeln bara nyttjad till 38 %. 
 

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 18 bilar 36 54 73 18 36 54 73 

51 68   (51) 79 89 101 96 140 189 253 

51 68   (51) 79 89 101 96 140 189 252 

44 67   (44) 78 89 101 96 139 188 251 

43 59   (41) 69 80 92 87 128 176 239 

42 59   (35) 69 80 92 87 128 176 239 
Tabell 37: Relativ belastningsgrad för kablar under A1040, värden i %. 

Tabell 38 visar att transformatorn belastas till 105 % redan i ursprungsläget. Det är inte 
ovanligt att man dimensionerar på det sättet men när fler elbilar läggs till kommer 
belastningen bli alldeles för stor. En transformator på 800 kVA skulle här klara 73 stycken 
3,7 kW laddare eller 18 stycken 11 kW laddare. 
 

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 18 bilar 36 54 73 18 36 54 73 

105 148 166 185 205 197 268 342 429 
Tabell 38: Relativ belastningsgrad för transformator i A1040, värden i %. 

6.3.2 Spänningsfall 
 

  3,7 kW laddning 11 kW laddning 

Urspr. 18 bilar 36 54 73 18 36 54 73 

3,1 4,2 4,9 5,7 6,5 6,0 8,7 11,8 16,1 

2,8 3,9 4,4 4,9 5,5 5,2 7,4 9,9 13,5 

2,8 3,9 4,4 4,9 5,5 5,2 7,3 9,8 13,5 

2,8 3,9 4,4 4,9 5,5 5,2 7,3 9,8 13,5 

2,7 3,8 4,3 4,8 5,4 5,1 7,2 9,7 13,4 
Tabell 39: Spänningsfall i punkter under A1040, värden i %. 
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Spänningsfallet, som man ser i Tabell 39, är generellt omkring 1 procentenhet högre än 
det är för motsvarade elbilsutbredning i A1020, Tabell 31. Spänningsfallet ligger nära 
gränsen vid 36 elbilar och klarar inte 54. A1020 är nära gränsen vid 54 bilar men klarar 
ändå rätt nivå. Kablarnas längd är avgörande för hur stort spänningsfallet blir och A1040 
har lite längre avstånd till sina kunder. 

6.3.3 Spänningsobalans 
Obalansen är under gränsen vid 18 anslutna elbilar men stiger snabbt. Spänningsfallet i 
drabbad fas är över gränsen redan i första fallet. Mer detaljer fås i Bilaga 10 I. 
 

  3,7 kW laddning L1 - N 

Urspr. 18 bilar 36 54 73 
Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans Sp. fall Obalans 

0 11,9 1,5 16,7 3,1 21,4 4,7 26,2 6,4 

0 11,8 1,5 16,6 3,1 21,3 4,7 26,1 6,4 

0 11,8 1,5 16,6 3,1 21,3 4,7 26,1 6,4 

0 11,7 1,5 16,5 3,1 21,2 4,7 26,0 6,4 

0 11,7 1,5 16,5 3,1 21,2 4,7 26,0 6,4 
Tabell 40: Spänningsobalans och osymmetriskt spänningsfall i A1040, värden i %. 
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7.  Jämförelser 
 
För att enkelt kunna jämföra stationerna med varandra har fyra jämförande tabeller 
skapats, Tabell 41 – 44. I dessa ses hur olika elbilsutbredning i de olika stationerna 
kommer fungera, gentemot uppsatta gränser. Ett X representerar att samtliga 
punkter/kablar kommer vara på rätt sida den uppsatta gränsen vid den aktuella 
utbredningen. Om det ska bli ett X så får inga punkter hamna på fel sida gränsen men 
flera punkter skulle kunna ligga väldigt nära. I tabellerna finns flera förkortningar som 
behöver förklaras. För A1020, A1030 och A1040 finns en GK och en NK. Det betyder att 
elbilsutbredningen har testats mot både dagens nivå (GK = gamla kablar) och mot de 
nya kablarna (NK = nya kablar). För A2900 finns både beräkningsalternativ 1 och 2 med 
i tabellerna, se kapitel 5 för förklaring. För A6180 finns dagens situation och NT, vilket 
står för ny transformator med elbussladdare. 

7.1 Kablarnas belastningsgrad 
 

Belastningsgrad 
kabel   

    3,7 kW 11 kW 

  0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

A1020 GK* X                 

A1020 NK* X X X             

A1030 GK* X                 

A1030 NK* X X X X   X       

A1040 GK* X X               

A1040 NK* X X X X   X       

A2900 Alt 1* X X               

A2900 Alt 2* X X               

A6180 X X X X X X       

A6180 NT* X X X X X X       

A6270 X X X X X X       

A8520 X X X X X X X X X 

A8530 X X X X X X X X X 

Tabell 41: Jämförelse av belastningsgraden i kablarna under de olika stationerna vid olika elbilsutbredning. 

Kablarnas belastningsgrad ses i Tabell 41. Gränsen som inte får överskridas är 100 % 
belastningsgrad. När man bortser från de fall där kablarna ska bytas ut så är A2900, 
företagsparkeringen, värst drabbat. Det beror på den stora mängd laddstationer som 
läggs till på parkeringen. När kablarna byts ut på Sjungande dalen kommer alla stationer 
klara minst 50 % utbredning. På Fäbodgatan klarar alla kablar 100 % utbredning av 3,7 
kW laddning och i Gärdsmark är kablarna så väl tilltagna att de skulle klara 100 % 
utbredning av 11 kW laddare.  
 
Om man bortser från kablarna som ska bytas klarar kablarna utbredning av 50 % elbilar 
i alla stationer förutom företagsparkeringen. Inför en planerad utbyggnad av 



 
 

Niklas Stenman 

 

 

31 

laddstationer måste man undersöka kabeldimensioner, särskilt på parkeringar och andra 
platser där mängden laddare blir stor. 

7.2 Transformatorernas belastningsgrad 
Tabell 42 visar transformatorernas belastning, där uppsatt gräns är 100 % belastning. 
Som diskuterats i kapitel 2, Förklaringar och gränser, klarar transformatorer högre 
belastning än så under korta stunder. A1040 och A8520 är överbelastade i dagsläget 
och A1020 och A1030 klarar inte 25 % utbredning av laddstationer. 
Företagsparkeringens transformator klarar 25 % utbredning med beräkningsalternativ 1 
men 50 % med alternativ 2. Övriga jämförelsetabeller visar ingen skillnad mellan 
beräkningsalternativen.  

Vilka belastningar som transformatorerna klarar varierar så mycket att det är svårt att 
dra några tydliga slutsatser om alla transformatorers status. Man kan säga att 
transformatorernas belastningsgrad generellt är ett större bekymmer än kablarnas 
belastningsgrad eller spänningsfallet. Fördelen med det är att det ofta är ganska enkelt 
att byta ut en transformator, även om det kan bli en stor ekonomisk utgift. 

Belastningsgrad 
transformator   

    3,7 kW 11 kW 

  0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

A1020 X                 

A1030 X                 

A1040                   

A2900 Alt 1* X X               

A2900 Alt 2* X X X             

A6180 X X X X X X       

A6180 NT* X X X X X X X     

A6270 X X X X X X X     

A8520                   

A8530 X X X X   X       

Tabell 42 Jämförelse av belastningsgrad för de olika transformatorerna vid olika elbilsutbredning. 

7.3 Spänningsfall 
Gränsen för tillåtet spänningsfall är i Tabell 43 satt till 5 %. Landsbygdsstationerna A8520 
och A8530 är värst påverkade av spänningsfall, eftersom kablarnas längd är av så stor 
betydelse. A8530 klarar inte 25 % utbredning av 3,7 kW laddstationer och A8520 klarar 
inte 50 %. Övriga stationers punkter (utom A1040) klarar minst 75 % utbredning men 
många klarar även 100 % utbredning. Bäst när det gäller spänningsfallet är stationerna 
på Fäbodgatan, dessa nätstationer klarar 50 % utbredning av 11 kW laddning. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att om man tittar enbart på stadsnät kommer 
spänningsfallet inte vara något problem så länge färre än 50 % av befolkningen har en 
elbil och för de flesta områdena kommer det inte heller vara problem vid 75 % utbredning. 
Landsbygdsnät är värre påverkade och något man måste vara uppmärksam på. 
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Spänningsfall   

    3,7 kW 11 kW 

  0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

A1020 GK* X X X            

A1020 NK* X X X X  X        

A1030 GK* X X X           

A1030 NK* X X X X X X      

A1040 GK* X X X            

A1040 NK* X X X            

A2900 Alt 1* X X X X X X       

A2900 Alt 2* X X X X X X       

A6180 X X X X X X X    

A6180 NT* X X X X X X X     

A6270 X X X X X X X     

A8520 X X              

A8530 X                

Tabell 43: Jämförelse av spänningsfallet i de olika stationerna vid olika elbilsutbredning. 

7.4 Spänningsobalans vid inkoppling till en fas. 
 

Spänningsobalans   

och spänningsfall  3,7 kW 

  25 % 50 % 75 % 100 % 

A1020 GK*         

A1020 NK*         

A1030 GK*         

A1030 NK* X       

A1040 GK*         

A1040 NK*         

A2900 Alt 1* X       

A2900 Alt 2* X       

A6180 X       

A6180 NT* X       

A6270 X       

A8520         

A8530         
Tabell 44: Jämförelse av spänningsobalans i de olika stationerna vid olika belastning till en enda fas. 

I Tabell 44 är spänningsobalansen och spänningsfallet i drabbad fas sammanfattat. 
Gränsen för obalans var 2 % och för spänningsfall 10 %. Om en av dessa gränser 
överskrids för någon punkt anses stationen underkänd. Företagsparkeringen, 
Fäbodgatan och en av stationerna i Sjungande dalen klarar att 25 % av de 
boende/parkerande ansluter till samma fas samtidigt som inga bilar är anslutna till de 
övriga faserna. Övriga stationer klarar det inte. 



 
 

Niklas Stenman 

 

 

33 

 
Gränserna nås betydligt tidigare när det gäller enfasigt spänningsfall och obalans än för 
belastningsgrad och symmetriskt spänningsfall men det är ändå inte så dåligt som det 
kan verka. A2900 klarar 50 bilar till en fas, A6270 klarar 21 bilar, A6180 klarar 16, A1030 
klarar 14 och A1020 och A1040 är väldigt nära att klara 18 bilar. Sannolikheten att så 
många bilar ska anslutas samtidigt till samma fas och att inga bilar är anslutna till övriga 
faser är väldigt låg. 
 
Om laddstationerna ansluts jämt mellan faserna borde risken att obalansscenariot 
inträffar vara i stort sett obefintlig. Att jämt fördela laddstationerna är enkelt vid större 
parkeringar där laddstationerna installeras samtidigt och ligger nära varandra. I 
exempelvis Gärdsmark skulle det vara svårare eftersom det är ett tjugotal privatpersoner 
som ansluter sin elbilsladdare på varsin tomt och antagligen vid olika tillfällen. Att då 
symmetriskt fördela stationerna över de tre faserna är ganska svårt om ingen överblick 
finns. Slumpen borde se till att stationerna fördelas någorlunda jämt men oturen kan göra 
att någon fas drabbas hårdare. 25 % fallet klaras inte, vilket är 5 respektive 6 bilar för 
A8520 och A8530. Att det är så få bilar gör att risken måste tas på allvar och någonting 
måste göras för att se till att obalans undviks. Ett register för till vilken fas stora enfasiga 
laster är anslutna kan ge förutsättningar att belasta faserna så jämt som möjligt. En 
enklare metod är att mäta spänningen innan anslutning och ansluta laddstationen till den 
fas som har högst spänning. 

7.5 Påverkan på lågspänningsnätet från överliggande nät 
Hur mycket nätet påverkas om en last ansluts beror på hur stor förimpedansen är, det 
vill säga vilket motstånd det finns i ledningarna. Ett nät med låg förimpedans brukar 
kallas ”starkt” eller ”stumt” eftersom ett sådant nät påverkas mindre om stora förbrukare 
ansluts. Den påverkan som avses är det spänningsfall som uppstår när en förbrukare 
drar en stor ström. För en slutkund i lågspänningsnätet uppstår spänningsfallet i 
huvudsak i de matande kablarna som finns i lågspänningsnätet. Om förbrukningen från 
en nätstation är stor kan även det överliggande nätet påverkas. Då kommer 
spänningsfallet i överliggande nät påverka andra nätstationer och således kunder i andra 
delar av nätet. 
 
Den trefasiga kortslutningseffekten är ett mått på hur starkt nätet är eftersom den 
beräknas utifrån förimpedansen. Kortslutningseffekten har även fördelen att den är 
oberoende av spänningsnivån och därför kan man jämföra två ställen direkt även om de 
har olika spänning. Figur 6 visar den kortslutningseffekt som finns på högspänningssidan 
på transformatorn i de olika nätstationerna. Högst stapel har A2900, 
företagsparkeringen, vilket visar att den har den starkaste matningen. De två stationerna 
i Gärdsmark har kortslutningseffekt kring 20 MVA vilket är markant lägre än de övriga.  
 
Figur 7 kommer från Peter Nyströms analys som blivit som en förlaga till denna rapport 
och visar Skellefteå Krafts samtliga nätstationers inkommande kortslutningseffekt [10]. 
Det är omkring 4400 stationer totalt där ungefär en fjärdedel har kortslutningseffekt över 
50 MVA. Alla nätstationer i den här undersökningen utom de i Gärdsmark har alltså en 
stark matning, alla dessa verkar vara bland de 500 bästa. Gärdsmarkstationerna är 
svagare och överliggande nät kan då påverkas mer av belastningar där men de är ändå 
långt ifrån värst av Skellefteå Krafts stationer. 
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Figur 6: Trefas skenbar kortslutningseffekt på högspänningsskenan på transformatorn i de olika 
nätstationerna. 

  

 
Figur 7: Skellefteå Krafts stationers inkommande kortslutningseffekt. Bild från analys av Peter Nyström på 
Skellefteå Kraft [10]. 

Transformatorn är ofta ett stort motstånd i sammanhanget och kortslutningseffekten kan 
därför skilja sig mycket mellan högspänningssidan och lågspänningssidan på 
transformatorn. Är transformatorns impedans stor är risken för spänningsfall på skenan 
stor, vilket har varit ett problem i en del av stationerna som undersökt i den här studien. 
Figur 8 visar kortslutningseffekten på lågspänningsskenan på transformatorerna. Trots 
att kortslutningseffekten skilde mycket mellan A2900 och A6180 och A6270 i Figur 6 var 
värdena ungefär samma på nedsidan av transformatorn. A8520 och A8530 hade ungefär 
samma värde på kortslutningseffekten på högspänningssidan men på 
lågspänningssidan var A8520 bara ungefär hälften så stor. Detta förklaras av Figur 9 
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som visar en jämförelse av transformatorernas märkeffekt. Mönstret går igen i stor grad 
mellan Figur 8 och Figur 9, vilket visar att det framförallt är transformatorns storlek som 
påverkar lågspänningsnätets kortslutningseffekt. 
 

 
Figur 8: Trefas skenbar kortslutningseffekt på lågspänningsskenan på transformatorn i de olika 
nätstationerna. 

 
Figur 9: Jämförelse av transformatorernas märkeffekt i de olika nätstationerna. 

Sammanfattningsvis är kortslutningseffekten intressant att veta ur överliggande nätets 
synvinkel men för lågspänningsnätets kunder har impedansen i transformatorn störst 
betydelse.  
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8.  Diskussion 

8.1 Varför görs beräkningarna utifrån ”worst case”? 
Alla beräkningar har gjorts utifrån ”worst case scenario” alltså vad som är det värsta som 
kan hända i de olika fallen. 25 % - 100 % utbredning av elbilar har undersökts och för 
varje undersökning har antagits att alla elbilar som finns är inkopplade samtidigt. Varje 
elbil laddar dessutom med maximal strömstyrka som går att ta emot och effektfaktorn för 
laddaren är låg, bara 0,9. Dessutom läggs förbrukningen till årets högsta förbrukning. 
Varför görs beräkningarna på dessa kriterier? Är det verkligen värdefullt att beräkna 
tillstånd som inte är realistiska?   
 
Scenariot att alla elbilar som finns i området kopplas in och laddas samtidigt som övrig 
förbrukning är som högst är inte realistiskt men ändå inte helt otroligt. Om många i ett 
område arbetar kontorstider och ingen laststyrning finns kommer elbilarna kopplas in när 
ägaren kommer hem från arbetet vid 16 - 17 på vardagar och ladda under några timmar. 
Det är inte ovanligt, i ett lågspänningsnät med hushållskunder, att högsta elförbrukningen 
under dagen inträffar under den tidiga kvällen och om så är fallet adderas förbrukningen 
från elbilarna till den. Worst case är också lämpligt eftersom elnätsbolagen inte vill 
riskera att elnätet blir överbelastat vid årets högsta förbrukning och därför använder man 
i många andra tillämpningar worst case för att dimensionera sina nät. 
 
I de fall som beräknas i den här rapporten är det komplicerat att ta fram bättre alternativ. 
För att kunna veta hur stor del av elbilarna som kan tänkas laddas samtidigt skulle man 
vara tvungen att detaljstudera levnadsmönstren hos alla boende i ett område. Att ta till 
gissningar och påhittade uppskattningar skulle ge stort fel samtidigt som det kan vara 
svårt att acceptera och använda för någon annan.  
 
Sammantaget är worst case det minst dåliga alternativet man kan välja i den här enkla 
studien. Värdena man får fram är säkert inte precis de som skulle uppkomma i 
verkligheten men de kan ändå användas om man gör om siffrorna. Till exempel: om 
varannan bil i området är en elbil (50 % scenariot) och hälften av ägarna har 
kontorsarbetarens vanor, då motsvarar det ganska bra 25 % - fallet. Det allra viktigaste 
är ändå att om en station sägs klara en viss elbilsutbredning, och beräkningarna gjorts 
för värsta fallet, så kan man vara säker på att den inte klarar sig sämre i verkligheten. 

8.2 Skillnader mellan alternativ 1 och alternativ 2 för företagsparkeringen. 
Beräkningsalternativ 1 för nätstation A2900 är gjort på precis samma sätt som de övriga 
vilket gör att den är jämförbar gentemot övriga stationer. Alternativ 2 är mer nära ett 
verkligt scenario eftersom en genomsnittlig motorvärmarlast har tagits bort på varje plats 
där elbilsladdare finns i stället. Det har gjorts efter antagandet att en elbil inte både kan 
laddas och köra kupévärmare samtidigt. Skillnaden i resultat blir betydande vilket kan 
ses under avsnitt 5.2 men inte så stor att fler nivåer i tabellerna klaras. I tabellerna i 
kapitlet Jämförelser är det bara för transformatorbelastningen (Tabell 42) som den 
hanterbara nivån elbilar förändras. I övrigt klaras samma nivåer. 
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8.3 Kan man dra slutsatser om hela Skellefteå Krafts lågspänningsnät utifrån de 
här beräkningarna? 
I den här undersökningen har en stor parkering, ett bostadsområde med flerfamiljshus, 
ett område med radhus och ett landsbygdsområde undersökts. Tillsammans med Peter 
Nyströms analys som berörde ett villaområde har de flesta vanliga typerna av 
bostadsområden täckts in. Saknas gör byar längre bort från centralorten, 
industriområden med parkeringsplatser och områden där flera riktiga snabbladdare 
finns, till exempel. Ändå borde man kunna dra ganska många slutsatser av dessa 
beräkningar, om man försöker se övergripande mönster hellre än att gå in på detaljer.  
 
Om man ska kunna använda dessa beräkningar för att dra slutsatser om andra områden 
måste man förutom typen av område också ta hänsyn till åldersaspekten på nätet och 
liknande. Elnätets komponenter byts ut regelbundet men i det här fallet är 
regelbundenhet kanske 40 år och då kan tekniken ha hunnit förändras mycket. Man kan 
inte rakt av jämföra exempelvis Gärdsmark med en annan jämnstor by om det är stor 
åldersskillnad på de tekniska komponenterna i nätet. 
 
En annan faktor som man kan behöva ta hänsyn till och som anknyter något till 
åldersfrågan är om det finns stora geografiska skillnader. Skellefteå Krafts elnät sträcker 
sig över 9 kommuner med totalt 1200 mil ledningar och allting är inte byggt på precis 
samma sätt. I den här undersökningen har bara Skellefteå centralort samt en by 11 km 
därifrån undersökts. Det blir då svårt att direkt säga hur väl elnätet på en annan plats 
skulle klara av att hantera en storskalig elbilsutbredning. Exempelvis om nätet i Malå inte 
är byggt på samma sätt som det i centrala Skellefteå. 

8.4 Hur hade beräkningarna kunnat förbättras? Vilket resultat hade en bättre 
undersökning kunnat ge? 
Om man vet vilka som bor i ett speciellt område som undersöks och vet deras 
levnadsvanor, bilanvändning och antalet bilar som finns kan prognoser av förbrukningen 
när elbilar kommer göras betydligt bättre. I ”worst case” beräkningarna har antagits att 
alla bilar laddas på kvällen men om man vet att en del aldrig kommer laddas på kvällen 
skulle det ge en betydligt lägre högsta förbrukning. Det har också antagits att varje 
boende har en bil var men om man vet exakt hur många bilar som verkligen finns blir 
beräkningarna direkt bättre. Detaljerad information av bostadsområdet ger mer exakta 
prognoser för framtida förbrukning.  
 
När det gäller laddaren och laddningseffekten kan man ta hänsyn till att 
laddningsströmmen som ett batteri kan ta emot är variabelt, ”State of charge”, 
laddningsnivå, avgör hur stor strömmen kan bli och om batteriet närmar sig fulladdat är 
strömmen mycket mindre än maximala strömmen. Tekniska funktioner så som 
laststyrning och smart laddning är också bra att ta hänsyn till. Redan är det ganska 
vanligt att elbilsägaren kan ställa in avresetid och sedan kan bilen laddas exempelvis 
under natten, det är en form av smart laddning som flyttar förbrukning på ett effektivt sätt. 
Allra mest realistiska prognoser får man om man förutom allt ovan även kan använda 
mer detaljerade förbrukningsdata, exempelvis timavläst elförbrukning i ett område. I de 
här beräkningarna har den årliga elförbrukningen använts för att via Velandertabell 
uppskatta årets högsta förbrukning. Det ger en stor osäkerhet, årets högsta förbrukning 
kan vara både högre och lägre än den som uppskattas i dessa beräkningar. 
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Mest troligt hade resultatet av mer detaljerad information enligt ovan blivit att årets 
högsta förbrukning blivit lägre än den är i de beräkningar som gjorts. När laststyrning, 
smart laddning, mer detaljerade körvanor och mer detaljerade förbrukningsdata vägs 
samman borde förbrukningen sjunka mycket. Det är också meningen med worst case, 
att få se hur illa det kan bli som värst. Följden av det blir att högre nivåer av elbilar kan 
tillåtas med dagens nät och därigenom kan onödiga investeringar undvikas. Med 
timavlästa förbrukningsdata kan man också få resultatet att dagens högsta förbrukning 
egentligen är högre än den som beräknats fram med Velandertabell. I så fall kan behovet 
av investeringar bli större. 
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9.  Slutsatser 
 
Det är svårt att dra långtgående slutsatser om vilken status det är på Skellefteå Krafts 
lågspänningsnät endast utifrån de jämförelser som görs i den här rapporten. De fyra 
områdena som undersökts skiljer sig åt på flera punkter och helst skulle fler områden 
undersökas för att få en tydligare bild över möjliga mönster. De tendenser som ändå 
anas kan sammanfattas i följande punkter:  
 

 I stadsnät är den största risken troligen överbelastning i kablar. De jämförelser 
som gjorts på Sjungande dalen visar att bara en av de tre stationerna skulle klara 
en elbilsutbredning på 25 % med de kablar som finns idag. Om kablarna däremot 
byts ut kan 50 % eller 75 % utbredning hanteras. Slutsatsen underbyggs även av 
att Fäbodgatans och företagsparkeringens största problem var kablarnas 
belastning.  

 

 I landsbygdsnät är överbelastning i kablarna ett mindre problem, istället är det 
spänningsfallet ut till kund som är begränsningen. Landsbygdsnätet klarar inte 
en 25 procentig utbredning av elbilar utan att spänningsfallet blir för stort. I staden 
klarar alla områden minst 50 % utbredning och många klarar bättre än så.  

 

 Transformatorernas belastningsgrad kan på vissa ställen bli en begränsande 
faktor. Det går att se både i landsbygdsnät och i staden. Någon slutsats om hur 
stor mängd elbilar som transformatorer generellt klarar kan inte göras eftersom 
det skiljer så mycket mellan olika områden. Transformatorer är emellertid möjliga 
att överbelasta under korta stunder vilket gör att de i verkligheten kan klara mer 
än de sägs göra i den här rapporten. 

 

 Spänningsobalans och enfasigt spänningsfall är problem som inträffar redan vid 
en låg utbredning av elbilar men som påpekas i avsnitt 7.4 kan nätet klara 
betydligt mycket mer när man tar hänsyn till sannolikheten för att samtidig enfasig 
inkoppling inträffar. 
 

 Det kan finnas betydande skillnader mellan två till synes likartade områden. 
Fäbodgatan och Sjungande dalen har liknande antal boende, centrala 
parkeringsplatser och ligger i närhet till centrum och liknar därför varandra på 
många sätt men möjligheten att hantera stora mängder elbilar är väldigt olika.  
 

Sammanfattningsvis kan man säga att överdimensionerade nät klarar sig bäst och om 
prognosen för framtidens mängd elbilar blir sann borde man i vart fall undvika att minska 
utrymmet i elnätet. 
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11. Bilagor 

11.1 Färgkodning 
I kommande bilagor har olika nivåer färgkodats enligt dessa bilder för att göra det mer tydligt 
vilka värden som är bra och vad som är dåligt. 

  

11.2 Fäbodgatan A6270 
Bilaga 2 A: Ursprunglig belastningsgrad för A6270. 

 



 
 

Niklas Stenman 

 

 

42 

Bilaga 2 B: Belastningsgrad 3,7 kW laddning, 25 – 100 % elbilar. 

 
 
Bilaga 2 C: Belastningsgrad 11 kW laddning, 25 – 100 % elbilar. 
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Bilaga 2 D: Belastningsgrad för transformator A6270 i ursprungsläget. 

 
 
Bilaga 2 E: Belastningsgrad för 3,7 kW (vänster kolumn) och 11 kW vid 25 – 100 % utbredning av elbilar. 

 
 
Bilaga 2 F: Spänningsfall i ursprungsläget. 
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Bilaga 2 G: Spänningsfall 3,7 kW, 25 – 100 % elbilar. 

 
 
Bilaga 2 H: Spänningsfall 11 kW, 25 – 100 % elbilar. 
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Bilaga 2 I: Spänningsobalans och osymmetriskt spänningsfall vid 25 – 100 % laddare, 3,7 kW anslutna till fas L1. 

 

11.3 Fäbodgatan A6180 
 
Bilaga 3 A: Ursprunglig belastningsgrad för kablar under A6180. 
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Bilaga 3 B: Belastningsgrad 3,7 kW, 25 – 100 % elbilar. 

 
 
Bilaga 3 C: Belastningsgrad 11 kW, 25 – 100 % elbilar. 
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Bilaga 3 D: Belastningsgrad för transformator A6180 i ursprungsläget. 

 
 
Bilaga 3 E: Belastningsgrad för 3,7 kW (vänster kolumn) och 11 kW vid 25 – 100 % utbredning av elbilar. 

 
 
Bilaga 3 F: Spänningsfall i ursprungsläget. 
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Bilaga 3 G: Spänningsfall 3,7 kW, 25 – 100 % elbilar. 

 
 
Bilaga 3 H: Spänningsfall 11 kW, 25 – 100 % elbilar. 
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Bilaga 3 I: Spänningsobalans och osymmetriskt spänningsfall vid 25 – 100 % laddare 3,7 kW anslutna till fas L1. 

 
 

11.4 Bussladdare till A6180 
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Bilaga 4 A: Belastningsgrad ny transformator + bussladdare 600 kW. 
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Bilaga 4 B: Belastningsgrad ny transformator + bussladdare + 3,7 kW laddare. 

 
 
Bilaga 4 C: Belastningsgrad ny transformator + bussladdare + 11 kW laddare. 
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Bilaga 4 D: Nya transformatorns belastningsgrad med bussladdare 600 kW. 

 
 
Bilaga 4 E: Belastningsgrad ny transformator + bussladdare + elbilsladdare. 

 
 
Bilaga 4 F: Spänningsfall ny transformator + bussladdare. 
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Bilaga 4 G: Spänningsfall ny transformator + bussladdare + 3,7 kW laddare. 

 
 
Bilaga 4 H: Spänningsfall ny transformator + bussladdare + 11 kW laddare. 
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Bilaga 4 I: Spänningsobalans ny transformator + bussladdare + 3,7 kW till fas L1. 

 

11.5 Gärdsmark A8520 
Bilaga 5 A: Ursprunglig belastningsgrad för kablar under A8520. 

 
 



 
 

Niklas Stenman 

 

 

54 

Bilaga 5 B: Belastningsgrad 3,7 kW, 25 – 100 % elbilar. 

 
 
Bilaga 5 C: Belastningsgrad 11 kW, 25 – 100 % elbilar. 
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Bilaga 5 D: Belastningsgrad för transformator A8520 i ursprungsläget. 

 
 
Bilaga 5 E: Belastningsgrad för transformator för 3,7 kW (vänster kolumn) och 11 kW vid 25 – 100 % utbredning 

av elbilar. 

 
 
Bilaga 5 F: Spänningsfall i ursprungsläget. 
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Bilaga 5 G: Spänningsfall 3,7 kW, 25 – 100 % elbilar. 

 
 
Bilaga 5 H: Spänningsfall 11 kW, 25 – 100 % elbilar. 
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Bilaga 5 I: Spänningsobalans och osymmetriskt spänningsfall vid 25 – 100 % laddare, 3,7 kW anslutna till fas L1. 

 

11.6 Gärdsmark A8530 
Bilaga 6 A: Ursprunglig belastningsgrad för kablar under A8520 
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Bilaga 6 B: Belastningsgrad 3,7 kW, 25 – 100 % elbilar. 

 
 
Bilaga 6 C: Belastningsgrad 11 kW, 25 – 100 % elbilar. 
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Bilaga 6 D: Belastningsgrad för transformator A8530 i ursprungsläget. 

 
 
Bilaga 6 E: Belastningsgrad för transformator för 3,7 kW (vänster kolumn) och 11 kW vid 25 – 100 % utbredning 

av elbilar. 

 
 
Bilaga 6 F: Spänningsfall i ursprungsläget. 
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Bilaga 6 G: Spänningsfall 3,7 kW, 25 – 100 % elbilar. 

 
 
Bilaga 6 H: Spänningsfall 3,7 kW, 25 – 100 % elbilar. 
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Bilaga 6 I: Spänningsobalans och osymmetriskt spänningsfall vid 25 – 100 % laddare, 3,7 kW anslutna till fas L1. 

 

11.7 Företagsparkering A2900 
Bilaga 7 A: Karta över parkeringsplatser vid A2900.  
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Bilaga 7 B – J gäller beräkningsalternativ 1 och bilaga 7 K – P gäller alternativ 2.  
Bilaga 7 B: Ursprunglig belastningsgrad för kablar under A2900. 

 
 
Bilaga 7 C: Belastningsgrad 3,7 kW, 25 – 100 % elbilar. Beräkningsalternativ 1. 
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Bilaga 7 D: Belastningsgrad 11 kW, 25 - 100 % elbilar. Beräkningsalternativ 1 

 
 
Bilaga 7 E: Ursprunglig transformatorbelastning A2900. Beräkningsalternativ 1 

 
 
Bilaga 7 F: Transformatorbelastning för 3,7 kW (vänster kolumn) och 11 kW vid 25 – 100 % elbilar. Alternativ 1. 
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Bilaga 7 G: Spänningsfall i ursprungsläget. Beräkningsalternativ 1. 

 
 
Bilaga 7 H: Spänningsfall 3,7 kW 25 - 100 % elbilar. Beräkningsalternativ 1. 
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Bilaga 7 I: Spänningsfall 11 kW, 25 - 100 % elbilar. Beräkningsalternativ 1. 

 
 
Bilaga 7 J: Spänningsobalans och osymmetriskt spänningsfall vid 25 – 100 % laddare, 3,7 kW anslutna till fas L1. Alternativ 1 
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Bilaga 7 K: Belastningsgrad 3,7 kW, 25 – 100 % elbilar. Beräkningsalternativ 2. 

 
 
Bilaga 7 L: Belastningsgrad 11 kW, 25 – 100 % elbilar. Beräkningsalternativ 2. 
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Bilaga 7 M: Transformatorbelastning för 3,7 kW (vänster kolumn) och 11 kW vid 25 – 100 % elbilar. Alternativ 2. 

 
 
Bilaga 7 N: Spänningsfall 3,7 kW 25 - 100 % elbilar. Beräkningsalternativ 2. 
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Bilaga 7 O: Spänningsfall 11 kW 25 - 100 % elbilar. Beräkningsalternativ 2. 

 
 
Bilaga 7 P: Spänningsobalans och osymmetriskt spänningsfall vid 25 – 100 % laddare, 3,7 kW anslutna till fas L1. Alternativ 2. 
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11.8 Sjungande dalen A1020 
Bilaga 8 A: Ursprunglig belastningsgrad för kablar under A1020. 

 
 
Bilaga 8 B: Belastningsgrad 3,7 kW, 25 – 100 % elbilar. 
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Bilaga 8 C: Belastningsgrad 11 kW, 25 – 100 % elbilar. 

 
 
Bilaga 8 D: Ursprunglig transformatorbelastning A1020. 

 
 
Bilaga 8 E: Transformatorbelastning för 3,7 kW (vänster kolumn) och 11 kW vid 25 – 100 % elbilar. 
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Bilaga 8 F: Spänningsfall i ursprungsläget. 

 
 
Bilaga 8 G: Spänningsfall 3,7 kW 25 - 100 % elbilar. 
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Bilaga 8 H: Spänningsfall 11 kW 25 - 100 % elbilar. 

  

 
Bilaga 8 I: Spänningsobalans och osymmetriskt spänningsfall vid 25 – 100 % laddare, 3,7 kW anslutna till fas L1. 
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11.9 Sjungande dalen A1030 
Bilaga 9 A: Ursprunglig belastningsgrad för kablar under A1030. 

 
 
Bilaga 9 B: Belastningsgrad 3,7 kW, 25 – 100 % elbilar. 
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Bilaga 9 C: Belastningsgrad 11 kW, 25 – 100 % elbilar. 

 
 
Bilaga 9 D: Ursprunglig transformatorbelastning A1030. 

 
 
Bilaga 9 E: Transformatorbelastning för 3,7 kW (vänster kolumn) och 11 kW vid 25 – 100 % elbilar. 
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Bilaga 9 F: Spänningsfall i ursprungsläget. 

 
 
Bilaga 9 G: Spänningsfall 3,7 kW 25 - 100 % elbilar. 
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Bilaga 9 H: Spänningsfall 11 kW 25 - 100 % elbilar. 

 
 
Bilaga 9 I: Spänningsobalans och osymmetriskt spänningsfall vid 25 – 100 % laddare, 3,7 kW anslutna till fas L1. 
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11.10 Sjungande dalen A1040 
Bilaga 10 A: Ursprunglig belastningsgrad för kablar under A1020. 

 
 
Bilaga 10 B: Belastningsgrad 3,7 kW, 25 – 100 % elbilar. 
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Bilaga 10 C: Belastningsgrad 11 kW, 25 – 100 % elbilar. 

 
 
Bilaga 10 D: Ursprunglig transformatorbelastning A1040. 

 
 
Bilaga 10 E: Transformatorbelastning för 3,7 kW (vänster kolumn) och 11 kW vid 25 – 100 % elbilar. 
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Bilaga 10 F: Spänningsfall i ursprungsläget. 

 
 
Bilaga 10 G: Spänningsfall 3,7 kW 25 - 100 % elbilar. 
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Bilaga 10 H: Spänningsfall 11 kW 25 - 100 % elbilar. 

 
 
Bilaga 10 I: Spänningsobalans och osymmetriskt spänningsfall vid 25 – 100 % laddare, 3,7 kW anslutna till fas L1. 

 


