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Sammanfattning
Enligt Global EV prognoser förväntas en kraftig ökning av elbilar fram till
2030, ökningen kommer ske båda i Sverige och övriga världen. I Sverige
beräknas eldrivna fordon öka till 2,5 miljoner, vilket innebär att 50 % av
andelen fordon i trafiken kommer bestå av eldrivna fordon. Enligt vår beräkning med hänsyn till den ökande befolkningsmängden kommer Jönköping inneha 36 000 elbilar år 2030. Det innebär att cirka 50% av anslutna kunder till elnätet 2030 kommer ha behov av att ladda sin elbil.
Ökningen av elfordon medför att fler bilägare behöver ladda sina fordon
och en oro finns för överbelastning av elnätet. Belastningsinstabilitet kan
medföra dålig elkvalité i form av övertoner, flimmer, spänningsförändringar, avbrott, transienter och osymmetrisk spänning.
Denna studie analyserar Jönköping Energis elnät samt hur elnätet påverkas av en ökning av eldrivna fordon. Undersökningen fokuserar på flerbostadshus, landsbygd och villaområde i Jönköping och på så viss kunna
jämföra elnätskapaciteten i dessa områden. Undersökningen utgår från
att elnätet förväntas påverkas när laddningseffekten uppnår 3.7 KW.
För att besvara syftet har simuleringarna gjorts i det NIS-orienterade programvaran dpPower. Därefter väljs vilken beräkningsmetod som är lämplig i de olika stationerna. Det sker genom att studera lastberäkningar,
spänningsnivåer och belastningen på transformatorer och ledningsströmerna i det område, för att se hur 50% elbilsladdning påverkar elnätet.
Resultaten från mätning och simuleringar av laddstationena på alla fyra
områden visar att Jönköpingsenergi bör ta hänsyn till laddning av elbilar
vid dimensionering av elnät. Det är också nödvändigt att faserna fördelas
mellan kunder vid elbilsladdning för att minska överbelastning år 2030.
Alternativa metoder att undersöka för elbilsladning är följande:


Övervakning på hur elbilsladdningsbeteende ser ut i olika tider för
att minska den med hjälp av olika lösningsmetoder, liknande prissättning som används i Kalifornien och Norge.



Smarta laddningslösningar för att flytta elbils-laddningstoppen till
en annan tid på dagen.

Analyseringen visar att det inte finns belastningar på transformatorer och
ledningar i Jönköping utan H04 som bör åtgärdas vid ökningen av elfordon fram till 2030.
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Abstract
According to Global EV forecasts, a sharp increase in electric cars is expected by 2030, both of which will increase in Sweden and the rest of the
world. In Sweden, the number of electric vehicles are expected to increase
to 2.5 million, which means that 50% of the vehicles in traffic will be electricall vechiles. According to our calculations and taking into account the
population growth, the city Jonkoping will have 36,000 electric cars by
2030. This means that approximately 50% of motorists in 2030 will need
to access to electrical charging outlets.
This predicted increase in electric vehicles implies that more car owners
will need to charge their vehicles and this need implies an increased strain
on the electricity grid. Load instability can result in poor electrical quality
in the form of overtones, flickering, voltage changes, interruptions, transients and unsymmetrical voltage.
This study analyzes Jonkoping Energi's electricity network and how the
electricity grid is affected by an increase in electric vehicles. The survey
focuses on multi-dwelling buildings, rural areas and residential areas in
Jönköping and in so far as to be able to compare the electricity grid capacity in these areas. The study assumes that the electricity grid is expected to be affected when the charging power reaches 3.7 KW.
In order to find a solution to the problem, simulations have been made
using NIS-oriented software dpPower. Then, using calculation method
that is suitable in the different stations is selected. This is done by studying load calculations, voltage levels and the load on transformers and the
line currents in that area, to see how a 50% usage of electrically powered
vehicles affects the power grid.
The results from the measurements and simulations of the charging stations in all four areas show that Jönköpings Energi should take into account the charging of electric cars when redimensioning their electricity
networks. It is also necessary that the phases be distributed among customers during charging in order to reduce overload in 2030.
Alternative methods for examining the charging of electric vehicles are as
follows:
• By monitoring how electric car charging behavior looks at different times
in order to reduce it by using different solution methods, like the pricing
methods used in California and Norway.
iv
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• By implementing smart charging solutions to move the electric car
charging times off peak.
There are no loads on transformers and lines without H04 which should
be restored when the electric vehicles increase until 2030.
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Nyckelord:
JENAB: Jönköping Energis Nät AB
EVC: (EVC Electric Vehicle Charging) laddning av elektriska fordon.
ICE: Förbränningsmotorer
SOC: Tillståndsladdning
Effekt: Effekt innebär energiöverföring per tidsenhet och mäts i watt
Energi: (Energi = effekt x tid) och mäts i kWh
V2G (Vehicle To Grid): Använder EV-batteriets kapacitet för att överföra el tillbaka till nätet vid behov.
TOU: Time Of Use - Elpris beroende på när energin används
P: Aktiv effekt som mäts i W
Q: Reaktiv effekt som mäts i Var
S: Skenbar effekt som mäts i VA
DSM: Demand-side management
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1. INTRODUKTION/INLEDNING
Medeltemperaturen har från 1850-talet ökat på jorden och orsakat konsekvenser med att världens isar har drastiskt börjat smälta och havsnivåerna har ökat, som har lett till naturkatastrofer och påverkat livet för väldigt många människor i världen. Koldioxidutsläppen har stigit med 40
procent sedan industrialiseringen. Fordon förbrukar stora mängder
energi från fossila bränslen vilket resulterar i stora mängder utsläpp av
koldioxid. Globalt står transportsektorn för 13 procent av den totala växthusgasutsläppen och i Sverige ligger det på 33 procent. För att minska
denna utveckling krävs konkreta åtgärder främst i höginkomstländer där
de måste minska på fossila bränslen som släpper ut höga halter av växthusgaser [1]. I vår tid står energibranschen under en omfattande omvandling. Energiproduktion och lagring blir ständigt decentraliserad och förnybar energiproduktion blir ofta utsatt för konkurrens. Stora delar av industrin går på elförsörjning och Sverige satsar stort på förnybar energi,
samtidigt som förbrukningen av fossila bränslen minskar. Regeringen vill
investera i fossilfria fordon för att nå de internationella klimatmålen. Den
svenska regeringen investerar 200 miljoner kronor i elfordon och forskning som en aktiv åtgärd fram till 2023 [2].
En utmaning som åtgärden medför är att krafttillförseln till elnätet inte
är tillräcklig, samt att den inte håller bra kvalitet vid elbilsladdning. Detta
är ett problem som bör beaktas av experter när marknaden utvecklas och
efterfrågan av elbilar ökar. Ökningen medför att fler bilägare behöver
ladda sina fordon och en oro finns att förhöjningen av elkonsumtion inte
kommer kunna möta efterfrågan. Belastnings ökningen från EV laddning
medför farliga effekter på elnäten som spännings instabilitet. Dålig el kvalité leder till övertoner, flimmar, spänningsdippar, avbrott, transienter
och osymmetri. Spännings avvikelser är en effekt kvalitetsfråga. För omfattande spänningsavvikelser orsakar orubbliga kvalitetsfrågor som
måste upprätthålla ett strategiskt avstånd för att garantera produktion av
el till elfordon [3].
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1.1
BAKGRUND
Vid en nybyggnation av bostadsområden med laddstolpar så ställdes till
en början orimliga krav på effektleverans från Jönköping Energi Nät AB,
sedermera JENAB. Detta reviderades sedan till en mer rimlig nivå, där
befintligt nät klarar av att leverera den efterfrågade effekten. Då JENAB
märker att det blir allt vanligare med laddinfrastruktur för fordon så behövs en analys kring hur väl befintligt nät kan leverera en större effekt,
samt utbyggnadsstrategier i framtiden.

1.2
SYFTE
Projektet är en problemlösande studie som syftar till att prognostisera
framtida effektbehov från laddstolpar för elfordon i JENAB:s nät, samt ge
förslag till utbyggnad strategier. Prognosen ska göras för 5–10 år framåt i
tiden och ska innefatta olika scenarier beroende på andel elbilar. Arbetet
avgränsas till 3 typområden; villaområde, flerfamiljshus och landsbygd.

1.3
PROBLEMFORMULERING/FRÅGESTÄLLNINGAR
Behovet av laddstolpar och dess effekt varierar med tid och rum, där kravet för att tillgodose detta behov ansvaras av el distributören. I det här
fallet avses distributören Jönköping Energi AB, som är i behov av mer
forskning, omvärldsanalys och kunskap. Denna studie skall bidra med en
prognos som innefattar inverkan av laddstolpar för elfordon i Jönköping
Energis Nät AB (JENAB) och berör mellan 5–10 år framåt. I rapporten
kommer även tre olika forskare som har el och energi som sitt huvudområde från Chalmers universitet att kontaktas och deras analyser kring elbilar och elnätet att presenteras. Flera vetenskaplig granskade artiklar
kommer att användas i rapporten.
Därmed syftar denna studie till ett planerat projekt av Jönköping Energi
där den centrala kärnfrågan är;
1. Vilket krav på effektbehov behöver elbilar och andra elfordon i de
områden som berör JENAB:s nät i framtiden, samt vilka utbyggnadsstrategier som går att tillämpa?
Den nedanstående frågeställningen är anpassad strukturellt och är formulerade utifrån projektbeskrivningen som framlagts av Jönköping
Energi Nät AB. Dessa underliggande frågeställningar är följande;
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2. Vad för relevanta slutsatser och diskussioner har tidigare forskning kommit fram till?
3. Vilken utveckling sker i framtiden var gällande befolkningsökning, batterikapacitet och placering av ladd infrastruktur i de
olika typområden?
4. Vilka strategier kan presenteras för framtida möjliga scenarier
av elnät utbyggnad?
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2 GLOBAL MARKNADSUNDERSÖKNING AV ELFORDON
Den globala marknaden för elbilar är på uppgång och det belyses även av
IEA:s årliga rapport. Av rapporten framkommer det att försäljning av elbilar översteg med en miljon fordon och nådde därmed rekordnivå under
2017. År 2017 fanns det nästan 3.1 miljoner elbilar, vilket är en tillväxt
med 54 % jämfört med året innan. I Norge stod elbilar för 39% av den nya
bilförsäljningen under 2017 och innehar den mest utvecklade marknaden
när det gäller försäljning av elbilar. Island och Sverige ligger bakom Norge
i marknadsutvecklingen där elbilsförsäljningen nådde 11,7% respektive
6,3%. Den största konsumenten av elbilar står däremot Kina för, där elbilsförsäljningen utgör en marknadsandel på 2,2%. Elbils marknaden i
Kina är således dubbelt så stor jämfört med världens näst största marknad, vilket är USA [4].
Den främsta anledningen för utvecklingen och ökning av eldrivna forden
är till följd av politiska åtgärder. Att genom olika politiska ingrepp främja
tillväxten av eldrivna fordon. Länder som Kina och Norge där den ena
landet innehar största marknaden för elbilar volym mässigt och den senare genom försäljningsandelar- också haft den största politiska viljan för
att driva en politisk som underlättar för en ökning av elbilar. I Figur 1 visar
en tydlig ökning av elbilar från 2013 till 2017 i världen [5].

Figur 1. Ökning av elbilar från 2013 till 2017 globalt [4].
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När det gäller elbilsutvecklingen finns det 2 scenarier det kommande decenniet. Det första politiska scenariot förbereder världen för ett stort antal
elfordon på nästan 127 miljoner elfordon 2030.

Figur 2. Ökningen av elbilar enligt Nya politiska scenario och EV30@30 [4].

I det andra scenariot ökar antalet elfordon EV 30@30 till 228 miljonerunder samma tid. Oavsett scenarier så förväntas världen för en ökning av
elfordon till 2030. För att uppnå detta mål satsar myndigheterna på att
genomföra nya strategiska planer, påtryckningar på bilindustri och belöningar till investerare. För detta krävs ambitiösa, effektiva regerings åtgärder och en serie aggressiva reformer, exempelvis att stötta företag till
högre produktion av elbilar eller att minska drivkostnader. Men även fri
parkering, sänkt skatt eller olika belöningar till elfordonsägare. Dessa aggressiva åtgärder syftar att nå utsläppsminskningsmålet på 30% som undertecknats i Paris år 2015 [4].
Det finns flera olika elfordon på marknaden som drivs av endast el eller
tillsammans med förbränningsmotorer. Nedan framställs de olika varianterna på elbilar och dess elektriska motorer.
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2.1
OLIKA TYPER AV ELFORDON
Bränslemotorn släpper ut mängder av koldioxid som i sin tur påverkar
miljön negativt och bidrar till globaluppvärmning. Därför fokuserar bilindustrin nu mer på eldrivna motorer. Till dessa hör:
 Elbilar (BEV – Battery electric vehicle), dessa elbilar har
inga förbränningsmotorer och drivs av en elmotor som laddas via
elnät. Exempel på BEV inkluderar Nissan Leaf och flera modeller
från Tesla.
 Hybridbilar (HEV – Hybrid electric vehicle), dessa bilar har
ett litet batteri och kan köras på ett begränsat avstånd av tiotals
kilometer i en låg hastighet genom stan. Bilen laddas samtidigt
som den körs och motorn engagerar sig för att ladda batterierna
eller hjälpa till med framdrivning. Exempelvis på hybridbilar är
Toyota Prius
 Laddhybriden nämns även (PHEV – Plug-in hybrid
electric vehicle). Dessa fordon drivs både på förbränningsmotor
och elmotor, alternativ var för sig. Hybridbilarna laddas främst via
elnätet vilket gör att de kan köras längre på en batteriladdning än
HEV. Exempel på PHEVs inkluderar Toyota Prius Prime.
 EV (Electric Vehicle) inkluderar bilar som körs enbart eller delvis med el.
 PEV (Plug-in Electric Vehicle), inkluderar de bilar som endast
laddas från en extern energikälla.
 EREV - Extended Range Electric Vehicle, med en elektrisk
elmotor och drivlinan och en räckvidd förläggande förbränningsmotor. När batteriet uppnår en gräns i laddningsnivå, sätter gasmotorn igång för att ladda batteriet, som i sin tur ger "utökat sortiment". Dessa bilar som inkluderar den typ av Motor är Chevrolet
Volt och BMW i3 med Range Extender [5].
 FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle), även kallad för bränslecell
elfordon. Den använder vätgas för att generera el till att driva motorn. Den första väte bränslecellsbil som producerades var av
Hyundai Tucson FCEV år 2013 och därefter kom Toyota Mirai på
marknaden år 2015 [6].
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2.1.1 FORDON/ELFORDON I SVERIGE
Under 2018 ökade antalet personbilar i trafik i Sverige med ungeför 33
959, det utgör 0,5 % av totala antalet personbilar 4 870 783. Personbilar
dominerar svenska marknaden med 79 procent av den totala andelen fordon. Diesel och bensinbilar är fortfarande majoritet inom personbilsflottan. Under samma period minskade både diesel och bensin från 92,1 procent år 2017 till 91,6 procent vid slutet av 2018 [7].
Tabell 1: Fordon i trafik från 2017/18 till 2018/19 i Sverige [7].
Fordon

Antal

Förändring jämfört med
föregående år

Personbilar

4 870 783

+0,50%

Lätta lastbilar

572 075

+3,00%

Tunga lastbilar

83 997

+1,10%

Bussar

14 378

-0,30%

I tabell 1 finns även en ökning för lätta och tunga lastbilar. Regeringen har
som mål att minska utsläppen av växthusgaser från transportflottan med
ungefär 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010 [8]. Antalet laddningsbara fordon ökade med 52 procent från 45 000 elfordon år 2017 till
70 000 under 2018. Av dessa leder laddhybriderna kraftigt med totalt 17
071 i trafik jämfört med år 2017. Tillväxten av elfordon har även varit
starkt i början av år 2019 med en ökning på 2 384 laddbara fordon. De
kommande åren pekar på en ökning av andelen elfordon [7].
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Figur 3. Antal personbilar i trafik med drivmedel i Sverige [9].

Enligt Power Circle prognoser ökar laddbara fordon i Sverige till 2,5 miljoner vid år 2030. De senaste tio åren har försäljningen av nya personbilar
legat på ett genomsnitt på 320 000 bilar per år [10].
Tabell 2. Ökningen av laddhybrider och elbilar till 2030 [10].

År/ Elfordon i
Sverige

År 2018

År 2025

2030

Laddhybrider

49 282

554 956

849 974

Elbilar

16 604

480 135

1 705 143

Totalt

65 564

1 035 091

2 555 117

Tabell 3 visar en ökning av både på laddhybrider och elbilar till 2030. En
annan intressant utveckling med elfordon är att år 2025 förväntas elbilar
gå förbi laddhybrider, och ökar dubbelt så mycket jämför med laddhybrider år 2030. Figur 4 visar en prognos av antal elbilar och laddhybrider
från 2018 fram till 2030.
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Figur 4: Elbil och laddhybriders prognos till 2030 [10].

2.1.2 FOLKMÄNGD/ANLTAL FORDON I JÖNKÖPINGS LÄN
I Jönköpings län nådde befolkningsmängden till 357 237 invånare vid slutet av 2017/2018. I de nya prognoserna förväntas en befolkningsökning i
Jönköpings län med 395 200 invånare, en ökning med 10,6 procent, motsvarande cirka 38 000 personer. De kommuner som kommer att växa
kraftigt till år 2030 är Jönköping, Värnamo och Nässjö enligt tabell 3 [11].
Tabell 3: Ökningen av invånare från 2017 till 2030 [11].

Kommun

Folkmängd
2017

Folkmängd

Jönköping

137 481

2030
158 301

Värnamo
Nässjö

34 206
31 178

36 958
34 067

Antal

Andel (%)

20 820

15,1

2 752
2 889

8
9,3

Utifrån en beräkning av det förväntade befolkningsmängden i Jönköping
dividerat med det förväntade totala befolkningsmängden i Sverige år
2030, multiplecerat med det förväntade totala antalet elbilar i landet kan
en prognos över hur stor ökning av elbilar i Jönköping kommer att vara
det året.
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Antalet fordon i Jönköpings län ökade till 189 559 vid år 2018. I Jönköping kommun uppgick personbilar till 67 680 under år 2018, vilket är en
tillväxt på cirka 1% [13].
Tabell 4: Antal fordon i trafik i Jönköping [12].

Antal Fordon i
Jönköping

2016

2017

2018

Personbilar

65 784

66 964

67 608

Lätta lastbilar

6 098

6 419

6 788

Tunga lastbilar

1 340

1 298

1 254

Bussar

197

196

197

Figur 5: Antal personbilar med drivmedel i Jönköpings län [7].
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Tabell 5: Elbilar i trafik i Jönköpings län vid slutet av 2018 [12].

Kommun
Jönköping/År

Elbil

El/Laddhybrid

Totalt

2018

212

1721

1933

2017

165

1227

1392

2016

123

833

956

2.1.3 PROGNOS AV ELBILAR I JÖNKÖPING 2030
Ökningen av elbilar i Jönköpings stad har en direkt påverkan på elnätet
och då är det nödvändigt att veta antalet elbilar med hänsyn till befolkningsökningen i Jönköping fram till 2030. Enligt tabell 3 beräknas befolkningsmängden i Jönköping nå 158 301 invånare och Sveriges befolkningsmängd ökar från 10 miljoner år 2018 till 11 miljoner år 2030. Antalet
elbilar i Sverige ökar till 2,5miljoner enligt figur 4.
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝐽ö𝑛𝑘ö𝑝𝑖𝑛𝑔
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒

=

158 303

= 0,0144

11 000 000

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑏𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑖 𝐽ö𝑛𝑘ö𝑝𝑖𝑛𝑔 2030 = 0,014 ∗ 2 500 000 = 35 977 𝑒𝑙𝑏𝑖𝑙𝑎𝑟

Prognosen visar att vid år 2030 ökar elbilar till 36 000 i Jönköping.
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BILMODELLER OCH DESS UTVECKLING

Utvecklingen av elfordon har en historia som sträcker sig ungeför 150 år
tillbaka och elfordon är därmed ingen ny uppfinning. Samtidigt betraktas
utvecklingen av eldrivna fordon långt före utveckling av förbränningsmotorer. Bristen på laddning och infrastrukturer, korta körsträckor, dålig
batterikapacitet, nästan inget elektriskt infrastrukturstöd som inte passade med kundens förväntan gjorde att elfordon förlorade ledningen mot
bensinbilar. Under 1930 talet förbättrades utvecklingen hos bensinfordon
ytterligare på grund av billig produktion, bättre tillverkningsprocess, bra
infrastruktur, billigt bränsle och med längre köravstånd mellan olika städer. Bensinfordon förbättrade livet för många människor. Utveckling och
produktionen av elbilar stoppades helt efter att förbränningsmotorer dominerade över marknaden från 1935. Utvecklingen hos bensinbilar står
nu inför nya utmaningar där USA:s regering och miljöaktivist kräver hårdare regler för bränsleeffektivitet och att skapa ett intresse för elbilar i
industrin. Under energikrisen 70-talet beslutade USA att påbörja utvecklingen hos 350 EV fordon men det fanns inte så starkt intresse hos
bilindustrin på grund av kostnader och dåligt infrastrukturstöd. Utvecklingen av elbilar fick en ny vändning under 1999 och början av 2000 talet
där elfordon utvecklades till rent elbil. Det första BEV bilen var Honda
Insight. Flertal företag har börjat investera på elbilar med oerhört förbättrad teknik när det gäller bättre batterikapacitet, elmotor och dess livslängd [13].
Volkswagen-koncernen har lagt en ny prognos för produktionen av el
drivna bilar med 70 olika modeller. De har som mål att producera upp till
22 miljoner elbilar fram till 2030 [14].
Volvo Cars sålde ungefär 642 000 bilar år 2018 och enligt deras prognos
för år 2025 kommer hälften av alla bilarna att vara eldrivna bilar, det vill
säga en miljon elbilar [15].
BMW planera att ha 25 eldrivna bilmodeller till 2025. I dessa modeller
kommer 12 av dessa vara helt rena elbilar och de andra 13 blir olika hybridbilar [16].
Laddhybridsmodeller (PHEV) som har ökat mest i Sverige är Volkswagen
Passat GTE +, Kia Optima PHEV med
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Tabell 6. Laddhybridsmodeller och dess ökning under 2017/2018 [10].

Laddhybridsmodeller
(PHEV) / År
Volkswagen Passat
GTE
Kia Optima

2017

2018

+4 407

+3 572

+1 458

+2 593

Kia Niro

+569

+2 297

Volvo XC90

+523

+1 970

I Tabell 7 visas olika elbilsmodeller (BEV) som har ökat mest i Sverige
under 2018.
Tabell 7. Elbilsmodeller och dess ökning under 2017/2018 [10].

Elbilsmodeller (BEV)/ År

2017

2018

Renault Zoe

+847

+1 521

Nissan Leaf

+352

+1 297

Tesla Model S

+812

+778

VW E-Golf

+269

+490

De flesta elbilsföretag satsar stort på smartladdning hos elbilar och dess
utveckling för att gynna både elbilen och elnätet. Exempelvis har BMW
tillverkat det mest avancerade smarta laddningsprogrammet som heter
BMW Charge Forward.
Charge Forward samlar in information från elbilsägare och analyserar resebeteende, körsträckor, energiprisdata, laddningsbeteende och rutnätdata. För att strategiskt hantera fordonens behov och framtida laddningshändelser. BMW:s intelligenta laddningsprogram har även en förmåga att
analysera toppeffekten hos elnätet och tar sedan beslut för laddningsstrategi. I syfte att minska belastningen på elnätet men samtidigt prioriterar
förarens laddningsbehov. Den säkerställer att varje elfordon alltid har full
laddning vid behov baserat på kundens önskade laddningsnivå på batteriet. Metoden ger både elbolag och elbilsägare ännu större flexibilitet vid
tilldelning av fordonets laddningsbelastning för tider och platser när det
är mest nödvändigt [17].
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2.2.1 OLIKA TYPER AV LADDNINGAR
Laddnings infrastrukturen är uppdelad i tre kategorier baserad på effekthastighets: normalladdning, semisnabbladdning och snabbladdning.


Normal laddning typ 2: laddnings effekten mellan ≥ 3.7 kW och
≤ 7,4 kW (1-fas växelström(AC) 230V och 10, 16 och 32 A).



Normal och semisnabbladdning typ 2: laddningseffekten
mellan> 11 kW och ≤ 22 kW (AC trefas växelström) med 230 till
400V och 16och 32 A.



Snabbladdning typ 3: laddningseffekt är mellan> 22kW och ≤
43,5 kW, (DC, 400V med 63 A).



Snabb laddning Typ 3: Laddningseffekt är 50kW (DC, 400V
med 125 A).



Tesla supersnabbladdning: Laddningseffekt 125kW, endast
för tesla elbilar.



Ultrasnabbladdning: laddningseffekt är mellan 50kW till 350
kW [18].



Normalladdning (privatladdning mellan 3,7kW och 7,4kW, typ
2): majoriteten av elfordon som säljs idag på marknaden är anpassade på normalladdning och är en typisk laddning som betyder att
fordon laddas med låg effekt under en längre tid upp till 8 timmar
beroende på laddningseffekten och elbilens batterikapacitet och
storlek. Dessa laddningspunkter brukar vara på arbetsplatserna
där bilägare kan ladda sina bilar under dagen när elbilägare jobbar
eller kan laddas hemma under natten [19].
Tabell 8. Normalladdning [19].
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Semisnabbladdning är liknande halvsnabbladdning som är en
vanlig förekommande laddning och innebär att batteriet laddas
från tom till full laddning med högre effekt och en varierad tid mellan 30 minuter till 9 timmar. Laddningspunkterna passar perfekt
vid restauranger, köpcentrum eller parkeringsplatser med semisnabbladdning där laddas batteriet med 80 procent under en timme
[19].
Tabell 9. Semisnabb laddning [19].



Snabbladdning Denna typ av laddning går på hög effekt och går
att ladda från 3 upp till 90 minuter. Eftersom det går att ladda på
en hög effekt under så kort tid är den lämplig för motorvägar, rastplatser, köpcentrum eller myndighetsbyggnader och tidsmässigt
går det att jämföras med en besök på en vanlig bensinmack.

Tabell 10. Snabbladdning [19].

15

Inverkan av laddstolpar
för elfordon i Jönköping Energis elnät
Benjamin Mooshtak

2019-06-03

2.2.2 LADD KONTAKTER
kontaktvarianter som används för laddning av elfordon kan vara annorlunda beroende på region och laddningshastighet. Bildenerna nedanför visar de vanligaste förekomande kontaktvarianter. Varje kontakt typ
är korrekt definierad och var och en fungerar bra för sin specifika tillämpning. Däremot kan den stora variationen av sortimentet av standarder
leda till förvirring bland förare och tvekan från industrin [20].

Bild 1. Olika typer av ladd kontakter [10].

Typ 1 (SAE J1772) kontaktledningen används främst i Japan och asiatiska
länder. Dessa kontakter har ett mekaniskt lås med fem pinnar.
Typ 2 (Mennekes) är tillverkad av ett tyskt företag och tar ström upp till
70A enfas och 63A trefas. Den har sju pinnar. Denna typ 2 ökar mest i
Sverige och Europa. Tesla (US) använder denna typ av laddare [21].

Bild 2. Olika typer av ladd kontakter [20].
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CCS (Combined charged system) förekommer både i USA och Europa. Det
är ett Typ 2-uttag för vanlig växelströmsladdning och har också ett uttag
för likström upp till 100 kW för snabbladdning. CCS följer den europeiska
standarden som har utvecklats i Tyskland [21].
Den japanska laddningskontakt CHAdeMO kan endast användas för likströmsladdning och snabbladdning. Det använder en speciell kraftigare
kontakt med upp till 50 kW effekt. CHAdeMO kontakten används för japanska och franska biltillverkare och återfinns därför framförallt på bilar
som Nissan, Mitsubishi, Citroën och Peugeot. Även om denna koppling
inte ingår i EU-standarden så är det fortfarande många befintliga elbilar
som använder sig av denna standard. Det bör även noteras att EU-standarden inte förbjuder denna typ av kontakt, utan standarden anger endast
att det bör finnas minst en CCS-kontakt vid en laddstation. Däremot på
grund av att fler biltillverkare anpassar sig till CCS standarden så kommer
förmodligen behovet av laddare med CHAdeMO att minska i framtiden
[20].
2.2.3 BATTERIKAPACITET OCH BATTERI KOSTNADER
Det är batteriets kapacitet som avgör hur många kilometer fordonet kan
köra. Kostnader för batteribilar har minskat samtidigt som dess kapacitet
har ökat kraftig de senaste åren. Exempelvis kostade Litiumjon batterier
$ 1 000 per kWh under 2010 och minskade till $ 200 per kWh år 2017.
Tesla har mål att till år 2020 minska priset till $ 100 per kWh vilket betyder en minskning på 90 procent i jämförelse med år 2010 [22].

Figur 6. Lithium-lon batteri kostnad från 2010–2017 [22].
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Det är stor skillnad mellan batterikapacitet från år 2010 till 2019 där Litiumjonbatterier ökade i energitäthet med 5–8% per år. De nya bilarna
som Mercedes EQC kommer att ha en räckvidd på 500 km vid år 2019,
och Tesla Roadster utvecklar sina batteribilar till en räckvidd på 1000 km
år 2020. Utvecklingen hos batterikapacitet hos alla bilar ger konsumenter
billigare batteri med snabbare laddning. En annan intressant utveckling
är livslängden hos batteribilar. Exempelvis har Tesla Model S / X-fordon
kört 270 000 km och hade endast förlorat 9% av energitätheten och hade
fortfarande sin ursprungliga kapacitet kvar upp till 91 procent [22].
Enligt nya tilverkningsprognoser sjunker batterikostnader från
$162/kWh år 2017 till $74/kWh år 2030. Prissänkningen beror på konkurrensen hos batteritillverkare och utvecklingen av nya kemikalier och
billigare processer för att minska produktionskostnaderna [23].

Figur7. Tillverkningskostnad från 2010–2030 [23].
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2.2.4 ELFORDON PÅ OLIKA SÄSONGER
Elförbrukningen ligger vanligtsvis mellan 0,1 till 0,5 kWh kilometer, däremot ökas energikonsumtionen nästan dubbel så mycket och når upp till
0,18–0,2 kWh under vintertid. Därmed har vintern negativ påverkan på
energitätheten hos elbilsbatterin. Enligt tabell 8 nedan visar räckvidd
både på vinter och sommaren där BMW i3 kör 100 km på sommaren men
minskar till 80 km på vinter, med ungeför 20–25 procent. Nissan Leaf:
har nästan liknande nedgång från 110 km på sommaren till 70 km under
vintertiden vid -15 grader.
Dessa minskningar under vintertid varierar bland elfordon och dess batteristorlek på bilen [24].
Tabell 11: Körsträckor baserad på sommar/vintertiden [24].
Bilmodeller
Sommar/km
Vinter/km
BMW i3

100

80

BMW i3 RX
Mitsubishi Outlander
EV
Nissan Leaf
Renault Zoe
Tesla Model S 70

110

105

34
110
150
370

25
90-70
110-90
270

Enligt forskningen från AAA och deras studier på fem elbilar i den amerikanska klimatet resulterade till att batteriförbrukningen ökas utifrån
olika väder säsonger. I kalla väder temperaturer på -20° grader observerades körsträckan minska med 41 procent. Vid varma temperaturer på
plus 32 ° grader observerades att körsträckan minskade ungefär 17% [25].
Den främsta anledningen som påverkar räckvidden och körsträckan i kallt
och varmt väder är att elbilarna måste arbeta dubbel så mycket för att
producera samma mängd el som det skulle ha krävts i normala väderförhållanden. Det finns flera nya lösningar för att stoppa denna utveckling.
Exempelvis EV bilarna som Tesla Roadster och Coda Sedan och Nissan
Leaf har lagt aktiva värmebehandling system genom att automatisk hålla
batteriets kylt eller uppvärmt för att minska effekterna i extrem yttre temperaturer. Det har visat att dessa metoder fungerar effektivt [24,25].
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2.3 KÖRBETEENDE HOS EV ANVÄNDARE
Enligt undersökningen genofmört av universitet i Kalifornien varierar
körmönster på elfordon baserad på olika tider, veckodagar och säsonger.
En studie på EV förarens beteenden och dess körmönster kategoriserar
till 169 resor, House-to-work (H2W), House-to-other (H2O), Work-toHome (W2H), Work-to-Other (W2O) ,Other-to-House (O2H) , Other-toWork (O2W) och and Other-to-Other (O2O) [26].

Figur 8: Rutter och resor [27].

Figuren 9a-b visar ett litet tryck om dessa transportformer. Det är mest
intressanta i denna studie är H2W och W2H där är det viktig att undersöka och analysera förarensresebeteende. Av de 169 resor 67 stycken blev
avslutat vilket resultatet blev (41 W2H och 26 H2W). I denna studie ingår
flera pendlingsresor i databasen som innehåller stopp av föraren som delade en H2O eller O2H-resa (tex en H2W-resa blir H2O och O2O).
Granskningen av denna rapport identifierar några intressanta förebyggande fenomen som kan vara enorm användbara för att förstå förarens
beteende. Denna översyn bidrar till att sortera ut den totala resan av EVsföraren för att beräkna den totala effekten som slösas bort och kräver daglig användning. Det finns också detaljer som nämns nedan [26].
För att uppfatta förarens beteende är det nödvändigt att veta några faktorer som påverkar förarens ruttval. Det första faktorn är den totala körtiden (i min). Den andra är totala avståndet mellan resor (i miles), tredje
är resehastigheten (i mph) och användningen av den totala energi (i kilowatt-timme) och energi styrkan (i kilowatt-timme per 100 mil). Dessa
mätningar och medelvärdet för fyra rutter visar i både i figur 5 och 4 för
resor av H2W- och W2H.
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Genom att undersöka figur 5a och förstå anledningen till förarens val av
rutt tre inom att köra i staden snarare än rutt fyra. rutt fyra är (motorväg)
ger förare en kortare besparing av tid med (1,3 min) däremot med ett
värde av högre energiförbrukning med (3,0 kWh) jämfört med rutt tre.
Det finns ingen viktig skillnad antingen energiförbrukning och restid för
rutt 2 och 3 med H2W-resor. Det är på grund av detta valde användare
rutt 2 och 3 oftare jämför med andra rutter när förare kör hemifrån till
jobbet. Bil deltagaren väljer rutt 3 för att resa från jobbet till hemmet och
enligt dataanalys rutt 3 är inte det bästa valet. Enligt figuren 5b behöver
rutt 1 något mindre energiförbrukning typ mellan (3,4 kWH till 3,5 kWH)
och mindre tid cirka (23,7 min till 25 min).
När det gäller rutt 2, den har den bästa energieffektiviteten med (31,1 kWh
/ 100-mil). I rutt 2 har förare tagit bra beslut för att spara på både energi
och restid.
Enligt dataanalys restiden är inte den enda faktorn att EV användare fattar ett beslut däremot det finns flera andra faktorer som påverkar EV föraren om ruttval. Studier visar att EV förare försöker balansera mellan
energiförbrukningen och restiden och det är en stor skillnad jämför med
traditionella ICE-bilförare där restiden var den avgörande faktor för att
besluta ett val [26].

Figur 9a. Genomsnittlig reseinformation arbetet/hemma och hemma/ arbetet [26].
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Figur 9b. Genomsnittlig reseinformation Arbetet/hemma och hemma/ arbetet
[26].

När det gäller variationen hos energieffektivitet under 5 månaders bilkörning. De tre har använd tre olika rutter en W2H-rutt (rutt 3 i Fig.8, 27
gånger), en O2H-rutt (10 gånger) en H2O-rutt (18 gånger) och i figur 7
presenteras förändringen hos energieffektiviteten. Genom att analysera
insamlade data finns en förbättring med energieffektiviteten hos förare
under tiden. Bilförare efter en viss tid förstår vilka rutter kräver mer energiförbrukning och därefter ändrade sina körbeteende för att köra mer effektiv. Resultatet ger en tydlig signal till EV-användare för att få information om EV-energiförbrukning då förare kan medvetet justera sina körbeteende för att få bättre resultat på energieffektiviteten [26].

Figur 10. Tre Rutter och daglig energieffektivitet [26].

Från ovanstående datainsamling kan vi tydligt se att energieffektiviteten
är helt beroende av förarens beteende och dess rutt val. Om föraren väljer
bättre väg så sparar föraren energi och kommer sannolikt att ladda upp
bilbatteriet mindre och på så sätt sänks belastningen på elnätet [26].
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2.3.1 KÖRSTRÄCKOR
Körsträckan hos bilägare förändras beroende på ägarens bil och vilken
geografisk plats i landet bilen är registrerad. Juridiska personer körde bilen längst i jämförelse med privata bilägare. Kvinnor var de som körde
kortast sträckor. Den genomsnittliga körsträckan för en personbil var 1
211 mil år 2017. [27] Beräkningen nedan används för att räkna ut den genomsnittliga körsträckan hos bilägare per dag.

Körsträckor per dag =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑘ö𝑟𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑜𝑟
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟

=

1 211
365

= 3.32 mil per dag

(3)

2.3.2 LADDNINGSBETEENDE
Den vanligaste förekommande laddnings metoden är privat laddning där
majoriteten av svenskarna föredrar att ladda hemma under natten. För
att förhindra belastningen på elnätet krävs olika åtgärder under laddningstiden. I Norge utförde “Norska elbil föreningen” en undersökning på
12 000 BEV ägare från hela landet år 2017. Tabell (11) visar hur laddningsbeteendet ser ut hos elbilsägare. Laddningsbeteendet har kategoriserat i
två grupper baserat på vilken område de bor i. Elbilsägare som bor i flerbostadshus med lägenhetsbyggnader laddar sina bilar i högre grad vid offentliga ladd stationer dessutom är användning av snabbladdning vanligt
förekommande. Elbilsägare som bor i villaområde och landsbygden däremot använder i högre grad privatladdning. Det vill säga laddningen sker
i hemmet och det förutsätter tillgång till egen parkering eller garage. De
flesta elbilsägare laddar inte sina bilar med snabbladdning varje vecka
däremot kommer normalladdning att vara dominerande för laddningen
hos elbilar som står parkerad. Snabbladdning användas vid behov eller
för långa sträckor [28].
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Tabell 12. Laddningsbeteende hos elbilsägare i Norge [28].

Figur 11 visar tre olika scenarier på belastningskurvorna under en vanlig
dag. I scenario 1 (S1) sker laddningen i hemmet (blå färg) och lastkurvan
är högre under kvällen där står bilen och laddas. Kommersiell laddning
(röd), sker vanligtvis under dagen när bilen är exempelvis parkerad hos
företaget. Scenario 2 visar en extra belastningstopp på morgon där elbilsägare tillsammans och i samma tid laddar sina bilar på morgonen och
sedan går vidare till sina arbetsplatser (grön).
Scenario tre, allmän laddning (lilla) är efterfrågan litet och sker under
kvällen. Laddningsalternativen skiljer sig åt jämfört med varandra i olika
scenarier och med dess lastkurva [29].

Figur 11. Olika scenario baserad på laddningstider och laddningsinfrastruktur och dess belastningskurva [29].
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2.4 LADDNINGSBERÄKNINGSMETOD
Vid anslutning är batteriet vanligtvis inte helt tömd eller urladdad.
SOC definieras som integralen av strömmen och laddningstillstånd för
energilager, uppges som procentandelen av total energi lagerkapacitet.
Soc =

𝑄𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡
𝑄𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡

* 100%

(4)

Laddning och urladdning effektivitet hos ett batteri kan bedömas av
coulomb effektivitet. Den räknar förhållandet mellan urladdning och
laddning där antalet laddningar som strömmar in i batteriet under den
tiden som batteriet laddas, jämfört med det antal som kan utlösas från
batteriet under urladdning. Koefficienterna för laddning och urladdning
effektivitet erhålles från medelvärdena av tio batterier [30].
𝜆𝐴𝐻 =

𝑄𝑈𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔
𝑄𝐿𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔

* 100%

(5)

Q1 är laddning och Q2 är urladdning som betecknas med amperetimme
(A h).
Beräkningen av laddningstiden krävs ett genomsnittliga körsträcka hos
personbilar och enligt undersökningen hos trafikanalys i Sverige kör en
personbil ungeför 3,32 mil per dag och dess energiförbruknin och effekten
för el personbilar når upp till 6,6 kWh/dag. Laddningen av elbilar i villaområdet behöver en normalladdning på 7,4KW och 3,2 [30].
Laddtiden=

𝑄𝐿𝑎𝑑𝑑 ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑛

(6)

𝑄𝐿𝑎𝑑𝑑𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡

Tabell 13: Laddningstiden hos elbilar från tom till full laddning [30].
Fordon
Modell

Batteri

ladd tid
Körsträckor

3,7
Långsam
11
timmar

7 kW
Normal

22kW
snabb

150kW

6
timmar

4350kW
snabb
1
timme

6
timmar

1
timme
(300)
mil
-

Nissan
LEAF(2018)

40kWh

143 mil

Tesla Model S
Long Range
(2019)

100kWh

255 mil

27
timmar

15
timmar

6
timmar

2
timmar

Mitsubishi
Outlander
PHEV(2018)

13.8kWh

24 mil

4
timmar

4
timmar

4
timmar

40
minuter
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2.4.1 ENFAS OCH TREFASLADDNING
Majoriteten av alla elbilar är anpassade för enfasladdning. Det går att ansluta till helt enkla vägguttag för att ladda batterier. Vägguttag medför
stora problem på grund av att de blir varma och utgör en brandfara eftersom de inte kan leverera särskilt mycket ström och ligger högst på 16
A. Det är inte rekommenderade att använda vägguttag i flerbostadshus
eftersom de är vanligtvis förenade med svaga kablar i väggarna till småsäkringar i proppskåpet. Mer robusta kontaktyper kan användas för att
klara mer ström, såsom blåa CEE-kontakter eller Typ 2 kontakter. Dessa
laddkontakter brukar ligga på laddstolpar och strömmen ligger på 16 och
32 A och har en effekt på mellan 3,6 och 7,2kW.

Figur 12. visar skillnaden mellan enfasladdning och trefasladdning [36].

Trefasladdare är ihoppsättning av tre enfasladdare bredvid varandra. Trefasladdning är ett alternativ för att inte belasta svaga vägguttag. Till följd
av att trefasladdaren drar en tredjedel ström från var och en av de tre faserna tillskillnad från enfasladdaren. Vidare är trefaskontakterna konstruerade för att hantera höga strömmar och kan leverera 16 amper per
fas utan några svårigheter. Orsaken till att så få elbilar hittills har trefasladdning beror på kostnaden. Det vill säga att tre faser blir dyrare istället
för en fas. Däremot kommer trefasladdning bli en nödvändighet för elbilen eftersom batteritekniken utvecklas och för att undvika långa laddtider.
Trefasladdning börjar med 11 kW och kan ladda ett batteri med 23 kW på
ungefär 2 timmar. Trefasladdning passar perfekt för snabbladdning [36].
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3 OMVÄRLDSBEVAKNING
Vid en omvärldsbevakning undersöks och genomförs insamling av relevant information kring ämnet. Undersökning om länders olika laddningsstrategier utförs för att få en klar helhetsbild. Kalifornien och
Norge använder sig av olika strategier för att bemöta elnätsproblematiken som är resultatet av en ökning av elbilar.
3.1
KALIFORNIEN
Växthusgasutsläpp är den största anledningen till att Kalifornien satsar
stort på eldrivna bilar för att uppnå ambitiösa klimatmål. År 2018 fanns
nästan 369 000 elbilar i Kalifornien och har som mål att uppnå nästan 5
miljoner elbilar fram till år 2030. Kalifornien har redan förberett sig för
att hantera ökningen med ungefär 3,9 miljoner PEV bilar som kräver cirka
5 procent av statens nuvarande energibehov, vilket motsvarar 15 500
gigawattimmar [31].
Kalifornien hanterar belastningen av elnät med olika ladd strategier i
syfte att minska belastningen på elnätet. Studier visar att de flesta elbilsägare föredrar att ladda sina bilar hemma på kvällen, vilket resulterar i en
toppbelastning på elnätet. Därför krävs det olika ladd strategier för att
mildra de negativa effekterna. Dessa strategier är bland annat(TOU-laddning), smart laddning och förflyttning på laddningstiderna. I Kalifornien
varierar priserna på laddning vid olika tidpunkter, där TOU- laddning är
mest effektiv enligt undersökningen. Laddningsstrategier i Kalifornien är
följande: [32].
Smart Laddning (V1G) När majoritet av alla elbilar laddar sina bilar
hemma på kvällen ökar efterfrågan på el som i sin tur påverkar nätet negativ. Därför är det viktig att laddningen sker utanför kvällstimmarna för
att undvika onödiga kapacitetskostnader. I liknande fall används smart
laddning V1G som installerats med DR program. (V1G) ger lösningen på
att elförbrukningen justeras genom att minska användningen på effekt
och hastigheten på laddare. Eller att låta den vara igång för att skjuta fram
den till ett annat tidsrum där belastningen är mindre på elnätet så att effekten fördelas så effektiv som möjligt. För att uppnå ett effektivt resultat
krävs konkreta krav eller regler från energimyndigheterna eller någon annan organisation som styr detta genom att flytta laddningen på de tider
där det inte finns risk för belastning på nätet. Exempelvis finns det i Kalifornien pristabell för olika tider under dagen [32].
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Time-of-use (TOU), är när laddningen sker med en lägre hastighet under lågtrafik timmar minskas priset. Det används en programmering på
starttiden via laddare eller PEV bilen. Exempelvis har Kalifornien fasta
pristabell för olika tidsperioder under dagen som betecknas som topp eller låg topp. I vissa regioner finns realtids prissättning med bestämd låg
och topp trafik. Exempelvis är det billigare att ladda bilen under de tidsperioder som har lågtrafik däremot kan kostnaden fördubblas vid laddning mellan 18:00 till 22:00 när det finns högtrafik på nätet.
I Kalifornien anpassar elbilsägare efter TOU priser och kan hjälpa till att
sprida laddningen jämnare under dagen. Kostnaderna kan variera mellan
topp och låg för EV TOU- priser. Det har visat att 90% av PEV-förare flyttar sina laddningar till off-peak timmar. Denna metod kan även användas
på köpcenter, motorvägar DC snabb laddning, tunga och lätta lastbilar.
Vidare kunde Ultrasnabbladdare också använda TOU-programmet för att
minska belastningen på nätet. Metoden är användbar för att ändra laddningsbeteenden hos PEV-förare [32].

Smartladdning, är en laddningsteknik som används för att förhindra
överbelastning av nätet. I Kalifornien används metoden med automatiserad kontrollalgoritm för en ökad effektivisering.
Det är vanligtvis en sammanlagd enhet eller administratör som har sin
huvudroll genom att kontrollera effekten hos elnätet under tiden bilen
laddas, begränsa höga effekt eller jämnt fördelnings effekt mellan anslutna PEV kunder. Smart laddning program skickar signal till administratör för att minska eller fördröja laddningen. Smart laddningsprogram
kan också användas för att dämpa stressen på fördelningen system och
önskat laddningstillstånd (SOC) batteri som förare behöver. Exempelvis
om förare har kört 5 mil under dagen och har fortfarande 60% laddning
kvar genom att använda smart laddnings program kan förare hantera
laddningen endast genom att ladda förbrukningen under dagen från 60%
till 80% laddning [32].
Smarta laddare är ett verktyg för att ladda batteriet utan att riskera överbelastning på elnätet. Den fungerar genom att en huvudadminstratör
övervakar laddningen mellan elbilen och elnätet. Beroende på belastningen hanteras effekten genom att den antingen minimeras eller höjs.
För att kontrollera laddningen och reducera risken för överbelastning
[32].
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Lastbalansering är en Smart laddningsfunktion för dem som driver en
laddningsstation med dubbla uttag eller flera laddningsstationer på en
särskild plats eller flerbostadshus. Lastbalansering fördelar tillgänglig kapacitet proportionellt över alla aktiva laddningsstationer. På så sätt säkerställer lastbalansering att optimal laddning ges till alla elbilar på sin plats
inom gränserna för laddstationers kapacitet.
Enligt den senaste undersökningen i Kalifornien och de slutsatser de hade
fått var att staden inte behöver dyra kraftverk för att lösa problemet med
överbelastningen på elnätet. Det räcker med effektiva ladd strategier och
nya ladd metoder, effekts balansering och styra ladd beteende hos elbilägare kan elnätet klara sig utan att riskera överbelastning eller få strömavbrott [32].
3.2

NORGE

Elbilar har hittills inte varit något stort problem för elnätet, däremot beräknas påverkan på elnätet öka framöver när elfordonsflottan växer ännu
mer. Särskilt i tätbefolkade stadsmiljöer. Genom ökning av elbilar i Norge
förväntas en överbelastning i transformator med några procent. Det
räcker med att effektförbrukningen ökas med 1–2 kW per hushåll för att
ungefär 10% av totala antalet transformatorer överbelastas. Om effektförbrukningen ökar ännu mer till 5 kW så beräknas upp emot 30% av transformatorer överbelastas. Även kablarna förväntas påverkas. Det kan medföra ett behov av byta ut kablarna för distributionsnätet med underjordiska nät som är betydligt dyrare jämfört med att ersätta transformatorer
[33].
Norge och de flesta nordiska länder kan hantera höga toppbelastningar i
och med ett ökat antal elbilar med olika laddstrategier. Laddningspunkter
i hus, flerbostadshus och landsbygden är oftast normalladdning som utgör enfasladdning upp till 3 kW. Norge inriktar sig på ungefär 1,5 miljoner
elbilar till 2030 detta kan öka den totala elförbrukningen med runt 4 TWh
per år. NVE-analysen antyder på att en ökning mellan 1kW till 5kW på
varje anslutningspunkt eller hushåll hade i sin tur orsakat en överbelastning på 4% respektive 30% på distributions transformatorerna. Analysen
visar att nätet i överlag ligger på bra form för att hantera ökningen av elbilar, men i lokala område med lägre nätkapacitet kan problem uppstå
runt år 2030 [33].
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För att minska belastningen på elnätet och bidra till att fördröja eller undvika dyra underjordiska elnät används laddstrategier. En av dessa kallas
för Demand-side management (DSM) [33].
DSM-åtgärder relaterade till elektriska och elektroniska komponenter innefattar att fördröja eller stoppa laddningstiden till perioder med låg effektbehov, stoppa eller starta det, påskynda det eller sakta ner det.
Om sådan efterfrågestyrning sker på ett samordnat sätt möjliggör det att
ett större antal EV-apparater använder eltjänst vid en given kapacitet
jämfört med en situation med okoordinerad laddning.
Explicit DSM kan vara ett mer effektivt instrument för nättillförlitlighet
och kostnadseffektivitet om det övervakas, exempelvis en aggregator som
kombinerar och styr efterfrågan från flera konsumenter.
DSM-åtgärder relaterade till elektriska och elektroniska komponenter inkluderar fördröjning eller stoppa av laddningstiden till perioder av
efterfrågan på låg effekt, stoppa eller starta det, påskynda det eller sakta
ner det [33].
Dynamisk elprisning (implicit DSM)
implicit DSM är avgörande för att påverka laddningsbeteende hos elbilsägare för att hantera bättre med laddning i de tider som belastningseffekten är minst under dagen. Med dynamisk prissättning där används olika
kostnader baserat på användningstid eller maximal efterfrågan på energi.
Denna metod hjälper till att avskräcka kunder från att använda el när det
finns belastning på elnätet. ” Utöver tidsbaserade priser planerar Norge
att införa en ny prissättningsmekanism baserad om kapacitetsutnyttjande, från och med 2019” Enligt rapporten från NVE med denna metod
hanteras överbelastningen under högtidstimmar vilket fungerar som en
huvudkostnadsdrivare i elnätet [33].
3.3 AKTUELL FORSKNING
I Sverige dimensioneras elnätet ut efter toppeffekten. Toppeffekt beräknas utifrån sambandet mellan utetemperatur och effektbehov. Exempelvis under en kall vinterdag i mitten av februari i ett område där industrin
är igång och hushållsvärme behövs så hamnar man på en hög toppeffekt.
Däremot under resterande delen av året är problemet marginellt när det
kommer till kapaciteten. David Steen, forskare vid Chalmers, har utfört
en undersökning i Hisingen Göteborg. Det framkom att alla kunder kan
använda elbilar år 2030 utan att det blir en belastning på elnätet. Under
de timmar som det finns risk för hög belastning kan det åtgärdas genom
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att tillgången till laddning kontrolleras genom olika incitament. Det vill
säga att exempelvis erbjuda billigare laddning under nattetid [37].
I en annan undersökning utförd av samma författare i ett annat område i
Göteborg. Undersökningen gick ut på att studera hur många elbilar som
kunde klara sig utan styrladdning. Resultatet blev att utan styrladdning
så kunde 17% av kunderna ha elbilar men när de använde styrladdning så
kunde antalet elbilar ökas till 80%. Det går att styra laddningstider från
de timmarna som har högbelastning vid 17:00 till 22:00. Istället flytta
laddningstiden efter klockan 23:00 eller andra tider under dygnet som
inte har så hög belastning [37].
Påverkan av elnätet varierar eftersom det ser olika ut i alla områden, generellt finns det dock tillräckligt med kapacitet i elnäten enligt David
Steen.
Det första Jönköpings energi borde göra är att använda styrladdning för
sina kunder. Till exempel att man styr genom att ladda billigare på natten
eller under dagen. Idag finns en styrning att man betalar elen timvis och
som en elbilsägare kan man tjäna en hel del pengar genom att ladda bilen
på de timmarna som det är billigast att ladda [37].
I flerbostadshus och offentliga platser krävs någon annan form av lastbalansering eller lastproduktionshantering när elbilarna laddas [37].
Det har tillverkats en sorts smart laddning i flerbostadshus med begränsade effekt, exempelvis en parkeringsplats med 10 laddnings platser där
man inte vill att alla laddar i full effekt samtidigt. Vilket gör att det automatisk drar ner effekten. Detta laddningsprogram känner igen när 10 bilar samtidigt laddar sina bilar och då sjunker laddningseffekten från stationen. Däremot när det finns 2 bilar i parkeringsplatsen så höjs effekten
maximalt till cirka 11kW [37].
Enligt Ola Carlson Biträdande professor på Chalmers att det är nödvändigt att analysera körsträckan hos elbilsägare för en korrekt bedömning
om elbilsladdning och dess påverkning på elnätet.
Körsträckan hos ett fullt laddat elbilsbatteri är beroende på batterikapacitet. En bil idag körs genomsnittlig 3 mil per dag.
Exempelvis batteriet hos Nya Renault KANGOO Z.E kan köra upp till 270
km. Laddningstiden från tom till fullt batteri med 3,7 kW(16A) laddning
tar cirka 11 timmar. Körsträckan hos en vanlig bil är 3 mil per dag. Det
betyder att det tar 9 dagar tills batteriet är tomt från en full laddning.
Laddningen på ungefär 12% av batteriets kapacitet innefattar en körsträcka på mer än 32 km och laddningstiden når upp till en timme och 20
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minuter. Laddningen med 2kW når laddningstiden till nästan 3 timmar
för 30 km sträckan. Det räcker att ladda bilen med max 2kW i 3 timmar
för att köra bilen vid dagliga behöv [38, 39].
Att ladda batteriets maximala kapacitet varje dag minskar batteriets livslängd och dess kapacitet och det rekommenderas att undvika full laddning om det inte behövs för långa sträckor. Enligt forskare är rekommendationen att ladda batteri mellan 40 till 80% som gynnar batteriets livslängd [40, 38].
Sedan är nödvändigt att använda smarta laddningar och styrladdningstid
för att undvika byte på transformatorer, ledningar eller kablar [38].
Maria Taljegård (Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik) på Chalmers. Hade samma synpunkter som
forskarna ovan. Det är viktig att använda olika typer av smart laddningar
och lastbalansering för att hantera överbelastningen på elnätet. En av
dessa framtida laddningar är Vehicle-to-grid (V2G dubbelriktad). I framtiden kommer elbilar att spela en viktig roll med denna teknik för energihanteringssystem. Vehicle-to-grid (V2G) betyder på svenska ”från fordon
till elnät. Det är en typ av snabbladdare som inte bara laddar elbilar utan
kan den dra tillbaka energin som lagrats i bilbatteriena till elnätet [41].
V2G kan bidra till energikostnadsminskning genom att möjliggöra energi
rebitrage och ökad produktionskapacitet på förnyelsebar energi. Ett antal
hinder skulle kunna hindra användningen av V2G-teknik. För det första
måste EVSE tillåta dubbelriktad laddning. För det andra kräver V2G separat mätning. För det tredje, det behövs en smidigare kommunikation
mellan EV och elnät [33].
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4 METOD
Arbetet kommer utföras på plats på JENAB:s kontor i Jönköping samt på
Mittuniversitet. Första delen kommer vara att samla in tillgängligt
material, så som konsultrapporter, underlag från Energiforskning och övriga källor, och ta ut belastningskurvor på områden som är av intresse.
Från detta görs en omvärldsanalys och riktmärkning där antaganden görs
för framtida utveckling inom befolkningsökning, batterikapacitet och placering av laddinfrastruktur. Andra delen kommer vara att fastställa de
möjliga scenarierna samt att rita upp de olika typområdena i ett nätberäkningsprogram, dpPower. I tredje delen analyseras detta i dpPower för
att kunna identifiera och arbeta fram strategier för fortsatt utbyggnad av
elnätet. I punktform;
● Samla in information och omvärldsanalys
● Utföra eventuella mätningar och samla in belastningskurvor
● Fastställa scenarion och utforma typområden
● Göra analys i nätberäkningsprogrammet dpPower
● Ta fram utbyggnadsstrategier
4.1 NÄTBESKRIVNING I OLIKA OMRÅDE
För att analysera Jönköpings elnät, ökning av elbilar och dess påverkan
på elnätet så fokuserar analysen på tre olika typområden i Jönköping.
landsbygden, villaområden och flerbostadshus. För att undersöka belastningen hos elnätet så valdes därför två olika villaområden med olika elnätskapaciteten och på så viss jämföra ett starkare nät med ett svagare
nät. Ett nytt flerbostadshus valdes istället för äldre felrbostadshus eftersom där har kunderna tillgång till sitt eget parkeringsplats eller garage.
Jämfört med äldre flerbostadshus som inte har tillgång till gemensam
parkeringsutrymme eller garage vilket kräver andra lösningar. Tillgång
till gemensam parkaringsutrymme eller garage utgör ett kriterium för att
ha laddningspunkter därav valet av ett nytt flerbostadshus.
Det är sannolikt att tänka sig en elbil per familj vid varje villa men i flerbostadshus krävs ännu mer anslutningspunkter för fler elbilar i bostaden.
För att ta reda på hur många elbilar som klarar sig i dessa områden så ska
en balansgång beaktas mellan anslutningspunkter och nätets max effekt.
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dpPower

Simuleringens program dpPower har använts för att utföra simuleringar
av el kvaliteten på lågspänningsnäten. Programmet har utvecklats av företaget Digpro. “dPpower inkluderar en avancerad algoritm för kvalitetssäkring som tillåter nätverksdata som är logiska från en elektrisk synvinkel”. Programvaran används för nätberäkningar, analysering, hantering
av geografisk information, projektering, drift, underhåll och avbrottshantering. Programmet kan på ett enkelt sätt lösa dem klassiska problem för
nätinformation och uppfyller alla krav inom kvalitet som behövs för drift
och nätplanering.
“dpPower består av funktioner för inmatning av data, nätdokumentation,
kartor, anläggningsdata, hantering av rapporter, topologier och scheman,
import och export, spårning, koordinattransformation. dpPower Analyser
är ett nätberäkningspaket för distributionsberäkningar som omfattar beräkningsstöd från huvudspänningar på 230V upp till 400kV. Samtidiga
lastflödesberäkningar samt felanalys för direktjordade lågspänningsnät
och impedansjordade högspänningsnät kan hanteras. Det finns inga begränsningar för samtidiga spänningsnivåer och beräkningarna hanterar
både radiella och maskade nät” [34].
4.2.1 SIMULERING/VELANDER FORMEL
I denna undersökning förväntas den högsta last på nätstationen i de valda
områden och dess el kvalitet. Effekttopparna vid elbilsladdning träffar effekttopparna hos nätet. För att uppskatta delbelastningsnivå och toppeffekt på energiförbrukningen per år används dpPower för approximativt
toppeffekt grundat på årsförbrukningen för hushållen enligt Velander formel.
P = 𝐾1 x W 𝐾2 √𝑊
𝑃𝑡𝑜𝑡alt = 𝑃1 + 𝑃2 = 𝑘1∑𝑊 + 𝑘2√∑𝑊
(7)
W = Delbelastningarnas sammanlagda energiuttag kWh/år.
𝐾1 /𝑘2 = är konstanter grundads på erfarenhetsmässigt och beror på varierande belastningar [35].
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5 GENOMFÖRANDE
I rapporten genomförs spänningsvariationer, ledningsbelastning och belastningen på transformatorer. I denna undersökning har både enfasladdning och trefasladdning undersökts och skillnaden mellan hur en fas och
tre fas påverkar laddeffekten.
Programmet dpPower använder sig av kartor och scheman för att bäst visualisera distributionsnätet. Med hjälp av geografiska informationen i
programmet går det att hitta nätstationerna på exempelvis villa-, landsbygd- och flerbostadshusområde. Det finns flera stationer i kartan som
går att spåra för nätberäkning. Varje station har en beteckning med ett
löpnummer och ett namn som går att spåra ut vilka grupper och kunder
som omfattar i den stationen. Därefter väljs vilken beräkningsmetod som
är lämplig i de stationerna. Det finns två beräkningssätt, symmetrisk och
osymmetrisk last. I landsbygden och villaområde används osymmetrisk
last på grund av enfasladdningar och sedan väljs projekterade last och adderas med mätvärdena som elmätaren levererar inne i systemet. Däremot
i flerbostadshus används symmetrisk last eftersom vi förutsätter att de
använder ett system för lastbalansering. Det finns något som heter sammanlagringsfaktor, vilket innebär att samtliga kunder inte använder alla
elapparater i sitt hushåll samtidigt. Därför uppskattas sammanlagringsfaktor (belastningsnivå) på 85% som Jönköping Energi har som standard.
I beräkningen används vintertabellen då det är högst last på nätet. I beräkningen ligger den maximala spänningsnivån på 253 V och den lägsta
tillåtna gräns är 207V.
5.1
STUDERADE PARAMETRAR
De delarna som undersöks med hjälp av dpPower är:
 Spänningsosymmetri (%), spännings fas L1, L2 och L3
 Relativ belastning hos transformatorn.
 Relativ ledningsström
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6 RESULTAT OCH ANALYS
I resultatet redovisas spänningsvariationer, ledningsbelastning och
osymmetrisk belastning. I denna undersökning har både enfasladdning
och trefasladdning undersökts och skillnaden mellan hur en fas och tre
fas påverkar laddeffekten. Enligt undersökningens prognos har samtliga
områden i Jönköpings Kommun tillgång till 50% elbilsladdning till år
2030.

6.1

BUNN-ÄLDRE LANDSBYGDSOMRÅDE

Figur13. Bunns station med en beteckning med ett löpnummer som går att
spåra ut vilka grupper och kunder som omfattas av den stationen. Den
oranga färgen visar laddningspunkter där effekten ligger på 3.7 kW.

Bunn är ett äldre landsbygdsområde som utgörs av en nätstation med 32
anslutna privatkunder. Transformatorn i detta område har en märkeffekt
på 500 kVA. I simuleringeng har varje privatkund tillgång till 3,7 kW per
fas. Sammanlagringsfaktor är satt till 85%. Vi använder elmätarnas energivärde och gör en osymmetrisk beräkning i dpPower. I resultatet analyserar vi spänningsnivå.
Studie 1: 16 av 32 kunder har elbilsladdning
Enligt figur 12 blir den högsta spänningen 250 V och som lägst 180 V vid
enfas-laddning. Detta innebär att spänningen ligger långt under tillåtna
207 V. Ungefär 8 av 16 kunder hamnade under gränsen. Vi har räknat
med att år 2030 har hälften av kunderna elbil vilket innebär 16 stycken.
I den första simuleringen valdes att sätta alla kunder med laddstolpe på
fas 1, vilket resulterade att det inte fungerade.
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Figuren 14. Spänningsnivå på alla kunder vid elbilsladdning. De olika färgmarkeringarna visar spänningsnivåerna för varje fas. Kunderna ligger på xaxeln och y-axen visar vilken spännigsnivå hos kunderna inom varje fas.
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Studie 2: 8 av 32 kunder har elbilsladdning
I figur 13 ändrades elbilsladdning till 8 av 32 privata kunder med 3,7 kW
enfasladdning. Resultatet visar att nätet i Bunn klarar enfasladdning för
8 kunder. Blå färgmarkering i figur 13 visar spänningsnivå för fas 1 och
lägsta spänningsnivå är 210 V och högsta på 242 V. Fem av 32 kunder
hamnar under spänningsnivån 220 V. Den klarar inte målet med att hälften av kunderna i området ska kunna ladda bilen till år 2030.

Figur 15. Visar spänningsnivå för alla kunder vid elbilsladdning. . Kunderna
ligger på x-axeln och y-axen visar vilken spännigsnivå hos kunderna inom
varje fas.

Studie 3: 16 av 32 kunder har elbilsladdning
I figur 14 simuleringen används samtliga 3 faser. Faserna fördelades där
fas 1 fick 7 kunder och både fas 2 och fas 3 fördelades med 4 kunder var. I
denna beräkning antas att 16 av 32 kunder använder elbilsladdning. Resultatet visas med färgmarkeringarna nedan i figur 14. Där fas 1 når som
lägst 213 V, fas 2, 214 V och fas 3, 216 V.
Den lägsta spänningsnivå för varje fas ligger över gränsen på 207 V men
bör ändå beaktas som kritiskt läge. Figuren visar även hur de högsta
spänningsnivåerna ser ut för varje fas och den högsta spänningsnivån
hamnade på 237 V för fas 3.
Transformatorn i detta område har en märkeffekt på 500 kVA och belastningen ökade från 25% år 2019 till 46% år 2030 av märkeffekten.
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Figur 16. Visar spänningsnivå för alla kunder vid elbilsladdning. De olika
färgmarkeringarna visar spänningsnivåerna för varje fas. Kunderna ligger
på x-axeln och y-axen visar vilken spännigsnivå hos kunderna inom varje fas.

Relativ ledningsström
I figur 15 nedan har relativ ledningsström undersökts i fas 1, fas 2 och fas
3 till kunderna. Inget värde överstiger 28% vilket ligger med god marginal
under gränsen 100%.

Figur 17. Visar relativ ledningsström för alla kunder vid elbilsladdning.
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6.2 MÅNSARP–ÄLDRE VILLAOMRÅDE

Figur 18. Visar Månsarps station med en beteckning med ett löpnummer som
går att spåra ut vilka grupper och kunder som omfattas av den stationen.
Den oranga färgen visar laddningspunkter där effekten ligger på 3.7 kW.

Månsarp är en äldre villaområde i Jönköping som utgörs av en nätstation
med 70 anslutna privatkunder. Transformatorn i detta område har en
märkeffekt på 800 kVA. I simuleringen har varje kund tillgång till 3,7 kW
per fas. Sammanlagringsfaktor är satt på 85%. Vi använder elmätarnas
energivärde och en osymmetrisk beräkning i dpPower. I resultatet analyserar vi spänningsnivå.
Studie 1: 70 kunder har elbilsladdning
I figur 16 visar resultatet på spänningsnivån för alla privatkunder med
endast enfasladdning. Figuren visar ett godkänt resultat med lägsta spänningsnivå på 211 V och som ligger med liten marginal över lägsta rekommenderat på 207 V. Högsta spänningsnivå hamnar på 246 V.
Transformatorn i detta område har en märkeffekt på 800 kVA och belastningen ökade från 21% år 2019 till 38% år 2030 av märkeffekten.
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Figur 19. Visar spänningsnivå för alla kunder vid elbilsladdning. De olika
färgmarkeringarna visar spänningsnivåerna för fas 1. . Kunderna ligger på
x-axeln och y-axen visar vilken spännigsnivå hos kunderna inom varje fas.

Relativ ledningsström
I figur 17 har relativ ledningsström undersökts i fas 1 till kunderna. Inget
värde överstiger 34% vilket ligger med god marginal under gränsen 100%.

Figur 20. Visar relativ ledningsström för fas 1 som berör alla kunder.
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6.3 DALVIK – NYTT VILLAOMRÅDE

Figur 21. Dalviks station med en beteckning med ett löpnummer som går att
spåra ut vilka grupper och kunder som omfattar i den stationen. Den oranga
färgen visar laddningspunkter där effekten ligger på 3.7 kW.

Dalvik är ett nytt villaområde i Jönköping som utgörs av en nätstation
med 141 anslutna privatkunder. Transformatorn i detta område har en
märkeffekt på 800 kVA. I detta fall görs flera studier med olika antal kunder med tillgång till 3,7 kW per fas. Sammanlagringsfaktor är satt på 85%.
Vi använder elmätarnas energivärde och gör en osymmetrisk beräkning i
dpPower. I resultatet analyserar vi spänningsnivån.
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Studie 1: 70 av 141 kunder har elbilsladdning
I figur 18 analyseras spänningsnivån för alla privatkunder med endast enfasladdning. Figuren visar ett icke godkänt resultat med lägsta spänningsnivå på 200 V som ligger under lägst tillåtna rekommenderade
spänningsnivå på 207 V. Högsta spänningsnivå hamnar på 236 V.

Figur 22. Visar spänningsnivå för alla kunder vid elbilsladdning. De olika
färgmarkeringarna visar spänningsnivåerna för fas 1. . Kunderna ligger på
x-axeln och y-axen visar vilken spännigsnivå hos kunderna inom varje fas.

Studie 2: 64 av 141 kunder har elbilsladdning
Med resultatet av hälften av alla privatkunder enligt figur 18 ovan som
visar ett icke godkänt resultat så analyseras samma beräkning fast för 64
kunder. Figur 19 nedan visar att ingen kund hamnade under lägst tillåtna
rekommenderade spänningsnivå på 207 V. Resultatet visar att ungefär 20
kunder hamnade mellan 207 - 210 V som kan beaktas som kritiskt. Spänningsnivån på fas 1 varierades mellan 207 och 234 V och den högsta spänningsnivån låg på 229 V. I fas 2 och fas 3 ligger spänningen på konstant
nivå mellan 229–234 V.
Medelvärdet på spänningsnivån hamnade på 217 V mellan kunderna.
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Figur 23. Visar spänningsnivå för alla kunder vid elbilsladdning. De olika
färgmarkeringarna visar spänningsnivåerna för fas 1. . Kunderna ligger på
x-axeln och y-axen visar vilken spännigsnivå hos kunderna inom varje fas.

Relativ ledningsström
I figur 20 har relativ ledningsström undersökts i fas 1 till kunderna. Inget
värde överstiger 8% vilket ligger med god marginal under gränsen 100%.

Figur 24. Visar relativ ledningsström för fas 1 som berör alla kunder.
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Studie 3: 70 av 141 kunder har elbilsladdning
I studie 1 på figur 18 såg vi ett icke godkänt resultat på endast enfasladdning på 70 av 141 kunder men på denna studie enligt figur 21 används
simuleringen på samtliga 3 faser. Faserna fördelades med 36 kunder på
fas 1 och både fas 2 och fas 3 med 17 kunder var. I denna beräkning antas
att 70 av 141 kunder använder elbilsladdning. Resultatet visas med färgmarkeringarna nedan i figur 21. Där fas 1 når som lägst 213 V och högst
229 V och cirka 13 kunder hamnar under 215 V som betraktas som kritisk.
Både fas 2 och fas 3 ligger mellan 224–232.
Transformatorn i detta område har en märkeffekt på 800 kVA och belastningen ökade från 37% år 2019 till 65% år 2030 av märkeffekten.

Figur 25. Visar spänningsnivå för alla kunder vid elbilsladdning. De olika
färgmarkeringarna visar spänningsnivåerna för varje fas. . Kunderna ligger
på x-axeln och y-axen visar vilken spännigsnivå hos kunderna inom varje fas.
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Relativ ledningsström
I figur 22 har relativ ledningsström undersökts i fas 1, fas 2 och fas 3 till
kunderna. Inget värde överstiger 9% vilket ligger med god marginal under
gränsen 100%.

Figur 26. Visar relativ ledningsström för varje fas som berör alla kunder.
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6.4 KÅLGÅRDEN – NYTT FLERBOSTADSOMRÅDE

Figur 27. Kålgårdens stationen med en beteckning med ett löpnummer som
går att spåra ut vilka grupper och kunder som omfattar i den stationen. Den
oranga färgen visar laddningspunkter där effekten ligger på 3.7 kW.

Kålgården är ett nytt flerbostadområde som ligger öster om Munksjön i
centrala Jönköping som utgörs av en nätstation med 406 anslutna privatkunder. Det finns två transformatorn i detta område har en märkeffekt på
800 kVA och tillsammans utgör de 1600 kVA. I detta fall installeras en
elbilsladdning hos 345 av 406 kunder med tillgång på 3,7 kW med enfasladdning. Sammanlagringsfaktor är satt på 85%. Vi använder elmätarnas
energivärde och gör en symmetrisk beräkning på dpPower. I resultatet
analyserar vi spänningsnivå.
I flerbostadsområdet, finns flera laddningspunkter i samma bostad som
använder lastbalansering för att fördela tillgänglig effekt proportionellt
över alla aktiva laddningspunkter. På så sätt säkerställer lastbalansering
att optimal laddning ges till alla elbilar på plats eller parkeringen inom
gränserna för ladd stationers kapacitet.
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Studie 1: 345 av 406 kunder har elbilsladdning
Figur 23 nedan visar ett godkänt resultat på endast enfasladdning på 345
av 406 kunder med ingen kund under lägst tillåtna spänningsnivå på 207
V. Spänningsnivån varierar mellan 222 och 235 V. Medelvärdet på spänningsnivån hamnade på 229 V mellan kunderna. Den högsta spänningsnivån ligger på 235 V och den lägsta på 213 V fas 1.
Det finns två transformatorn i detta område har en märkeffekt på 800
kVA och tillsammans utgör de 1600 kVA. Belastningen ökade från 33% år
2019 1 till 89% år 2030 av märkeffekten.

Figur 28. Visar spänningsnivå för alla kunder vid elbilsladdning. De olika
färgmarkeringarna visar spänningsnivåerna för varje fas. . Kunderna ligger
på x-axeln och y-axen visar vilken spännigsnivå hos kunderna inom varje fas.

I figur 28 har relativ ledningsström undersökts i fas 1 till kunderna. Inget
värde överstiger 85% men ligger med liten marginal under gränsen 100%.
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Figur 29. Visar relativ ledningsström för alla kunder vid elbilsladdning.

Studie 2: 203 av 406 kunder har elbilsladdning
Resultatet på studie 1 visar att Kålgården klarar 345 av 406 kunder. Målet
med denna undersökningen är att år 2030 hälften av kunderna klarar elbilsladdningen. Därför i denna studie presenteras 203 kunder som utgör
50% av kunderna.
Figur 29 nedan visar att ingen kund hamnar under lägst tillåtna spänningsnivå på 207 V. Spänningsnivån varierar mellan 229 och 236 V. Medelvärdet på spänningsnivån hamnar på 232 V mellan kunderna. Den
högsta spänningsnivån ligger på 236 V på Fas 1.

Det finns två transformatorn i detta område har en märkeffekt på 800
kVA och tillsammans utgör de 1600 kVA. Belastningen ökade från 33% år
2019 till 48% år 2030 av märkeffekten.
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Figur 30. Visar spänningsnivå för alla kunder vid elbilsladdning. De olika
färgmarkeringarna visar spänningsnivåerna för varje fas. . Kunderna ligger
på x-axeln och y-axen visar vilken spännigsnivå hos kunderna inom varje fas.

I figur 30 nedan har relativ ledningsström undersökts för alla tre faser till
kunderna. Inget värde överstiger 38% men ligger med god marginal under gränsen 100%.

Figur 31. Visar relativ ledningsström för alla kunder vid elbilsladdning.

50

Inverkan av laddstolpar
för elfordon i Jönköping Energis elnät
Benjamin Mooshtak

2019-06-03

6.5 JENAB Elnät lastprognos 2019 till 2030
Effekten på Regionätsledningar och krafttransformatorer till följd av ökning av elbilar i Jönköping undersöks i rapporten. Jönköping Energi har
tre mottagningsstationer där inmatad spänning 130 kV från Vattenfalls
elnät, transformeras ner till 40 kV och bildar att regionnät. Regionnätet
är sammankopplat med 18 stycken fördelningsstationer enligt tabell 13
där transformering görs från 40 till 10 kV och bildar ett lokalnät. Lokalnätet 10 kV är anslutet till nätstationer där transformering görs från 10
till 0,4 kV. Lokalnätet 0,4 kV är anslutet till Jönköpings Energis kunder.
Kunderna utgörs av enskilda bostadshus, flerbostadshus och företag. En
prognos kring hur belastningen på regionnätsledningar och krafttransformatorer kan komma att öka till 2030 på grund av elbilsladdning har genomförts. Som underlag användes antalet kunder som är anslutna under
varje fördelningsstation och räknade om dessa utifrån förväntad befolkningsökning 2030.
Därefter undersöks hur lastprognoser kommer att se ut för varje fördelningsstation i Jönköping år 2030. Beräkningarna ska undersöka om dagens kapacitet i stationerna klarar framtidens ökande elanvändning när
hälften av JENABs kunder år 2030 ska kunna ladda elbilen.
Jönköping år 2030
 Elbilar ökar till 36 000 i Jönköping år 2030.
 Jönköping hade en befolkningsmängd på 137 482, 2017 och den
ökar till 158 301 år 2030.
Beräkningen nedan tar reda på procentuellt antalet kunder idag i jämförelse med antalet folkmängd.
𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 2019
𝐹𝑜𝑙𝑘𝑚ä𝑛𝑔𝑑 2017

=

56 000
137 481

= 0,41

(8)

Med resultatet från beräkningen ovan så kan vi beräkna fram antalet kunder utifrån uppskattade folkningsmängden år 2030.
𝐹𝑜𝑙𝑘𝑚ä𝑛𝑔𝑑 2030 ∗ 0,41 = 158 301 ∗ 0,41 = 64 480 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 2030

(9)

Med antalet kunder idag och antal kunder 2030 kan beräknas procentuella ökningen på kunderna år 2019 till kunder 2030 kan 2030 per station.
𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 2030
𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 2019

=

64 480
56 000

51

= 1,15

(10)

Inverkan av laddstolpar
för elfordon i Jönköping Energis elnät
Benjamin Mooshtak

2019-06-03

Beräkningen nedan tar reda på antalet kunder per station år 2030.
𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 2019 ∗ 1,15 = 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 2030

(11)

I ekvationen nedan beräknas procentuellt antalet elbilar år 2030.
𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 2030
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑏𝑖𝑙𝑎𝑟 2030

=

36 000
64 480

= 0,55 fordon/kund

(12)

Sedan kan beräknas antalet elfordon per station år 2030 med värdena
0,55 och 1,15. Nedan presenteras ett exempel och samtliga resultat finns i
tabell 13 nedan.
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐽𝐹 = 𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 2019 ∗ 0,55 ∗
1,15 = 10406 ∗ 0,55 ∗ 1,15 = 6 581 𝑒𝑙𝑏𝑖𝑙𝑎𝑟
(13)

De flesta kunder har 16 A abonnemang med 3,7 kW där förväntas hälften
av effekten gå till huset och resterande till elbilsladdning vilket motsvarar
1,85 kW av totala effekten på 3,7 kW. Det används även sammanlagringseffekt på 0,85. Beräkningen kan ta reda på hur stor effekten är från
endast elbilar år 2030 på varje station.
𝐸𝑙𝑏𝑖𝑙𝑠𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐽𝐹 2030
(14)
= 𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 6 581𝐽𝑓 ∗ 1,85 ∗ 0,85 = 10,3 𝑀𝑊

Tabellen 13 visar hur stort belastning kommer att vara på transformatorer
med ökningen av elbilar till 2030.
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Tabell 14. 18 stycken fördelningsstationer med antal kunder från 2019 till 2030 med
olika scenario och dess belastning på transformatorer och utökande effekt till 2030 .
Fördelningsstation

Kunder Elfordon
per stat- per station 2019 ion 2030

Effekt
2019
(MW)

Elbilsladdning 2030
(MW)

Totalt
effekt
2030
(MW)

Transformators
effekt
(MW)

Transformators
belastning (%)

KF

3503

2 215

19

3,4

22,5

50

45%

JF

10406

6 581

23

10,3

33,3

50

67%

VF

2704

1710

10

2,7

12,7

42

30%

Kgf

5477

3464

10

5,4

15,4

25

62%

MF

838

530

13

833

13,8

50

28%

Ljf

2538

1605

22

2,5

24,5

60

41%

Häf

1823

1153

12

1,8

13,8

25

55%

NF

3336

2110

10

3,3

13,3

50

27%

TF

2527

1 598

12

2,5

14,5

20

73%

TOF

876

554

10

855

10,9

50

22%

Läf

1250

790

12

1,2

13,2

60

22%

RF

607

383

14

602

14,6

25

58%

ÖF

2187

1 383

5

2,2

7,2

40

18%

CF

6955

4399

18

7

25

52

48%

Hkrf

2958

1 870

14

3

16,9

32

53%

HF

7147

4520

18

7,1

25,1

40

63%

ÖlmF

1271

803

5

1,3

6,3

10

63%

GF

3932

2486

14

4

17,9

40

45%

Totalt/
Jönköping

56832

36 000

218

60

301

-

-
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Med summerade effekten från år 2019 tillsammans med elbilsladdnings
effekten år 2030 kan den totala effekten fås och därefter delas summan
med transformators kapacitet för att veta hur belastningen ser ut.
Genom att analysera alla regionnätsledning och krafttransformatorer kan
det konstateras att det finns en god marginal att ledningar och transformatorerna klarar den förväntade ökningen av elbilsladdningseffekten.
Förutom ledningen H04 mellan KF och JF där det finns en risk för överbelastning [Bilaga A].
Enligt bilden nedan klarar ledningen H04 mellan KF och JF att överföra
40 MVA. Den har en belastning på 32MW 2019 men bedöms stiga till 42
MW år 2030. Jönköpings Energi planerar dra en ny kabel från KF till MF
vilket innebär en avlastning med 25MW mellan KF och JF.

Bilden 10. Visar ledningen mellan KF och VF som finns risk för överbelastning

I tabell 14 visar ökningen av effekt från eldrivna motorn i olika fördelningsstation i Jönköping fram till 2030. Där går även att spåra vilken
station som dessa områden tillhör [Bilga A].
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Tabell 15. Visar ökningen på effekt från olika fördelningsstationer
Fördelnings- Område KF
station
2030 (MW)

KF

22,5

KF

33,3

KF

12,7

Område CF
2030 (MW)

CF

15,4

CF

13,8

CF

24,5

Område
OT69 2030
(MW)

OT60

13,8

OT60

13,3

OT60

14,5

OT60

10,9

OT60

13,2

CF

Område HF
2030 (MW)

14,6

HF

7,2

CF

24,9

HF

16,9

HF

25,1

HF

6,3

HF

17,9

Totalt

69

93

55

66

73
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Tabell 16. Visar effekten mellan 2019 till 2030 med ökningen av elbilar.

Fördelnings-station

Effekten
2019 (MW)

Effekten
2030(MW)

(%)

KF

50

69

28%

CF

81

93

13%

OT69

48

66

27%

HF

50

73

31%

Totalt

218

298

27%

Tabell 15 visar att effekten ökar från olika fördelningsstationer i Jönköping fram till 2030. Total effekt ökar från 218 MW år 2019 till 298 MW
vid år 2030.
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7 DISKUSSION
Utifrån arbetet kan vi dra slutsatsen att det förutsätter åtgärder från en
rad olika områden för att klara av omställning och tillgodose framtida behov. När det gäller laddningsbeteenden kan vi genom omvärldsbevakning
analysera metoder som används i andra länder i världen och föreslå metoder som kan fungera även för Sverige. Kalifornien är en av de platser i
världen som vi kan se upp till som föregångare på grund av satsningen av
elbilar och de ambitiösa klimatmål de har satt upp. För att förändra laddningsbeteendet som är en förutsättning för att klara överbelastning av elnätet har de använt sig av en rad olika metoder. Såsom smartladdning,
TOU, V2G i syfte att minska belastningen av elnätet. En mer övergripande
av dessa metoder är beskriven under delen som handlar om omvärldsbevakning. En av de metoder som Norge har valt att använda sig av är DSMför hantering av överbelastning när elförbrukning ökar. Metoden är ett
verktyg som används för att underlätta en flexibel integrering av energi
som bygger på förnybar energi i genatorn i nätet.
Det är viktig för Jönköpings energi att hänga med i teknikutvecklingen
hos elbilar, smarta laddningar och elbilsbatteri. Eftersom bilindustrin är
medveten om att en ökning av elbilar påverkar elnätet negativt, därför
sker det en stor satsning för att genom inflöde av resurser och tekniska
utvecklingar inom bilindustrin för att hantera överbelastning av elnätet.
En annan aspekt av överbelastning handlar om smartladningar eftersom
det sker förbättringar för att effektivisera metoden ytterligare för att åtgärda problemet med elnätet. Även forskare som vi har varit i kontakt
med under arbetet framhäver vikten av att använda sig av metoder för att
styra laddningsbeteenden genom att begränsa laddningstiden under kritiska timmar- det vill säga under de timmar där det finns risk för överbelastning på elnätet.
Andra alternativ för att hantera överbelastning på elnätet är om arbetsplatser och andra verksamheter erbjuder laddningsplatser för arbetstagarna för ett billigare pris. för att åtgärda problemet med kritiska timmar
som kan uppstå om exempelvis personer som slutar arbetet klockan 16.00
och är hemma vid 17.00, vill ladda elbilen när de är framme hemma. Om
en stor mängd bilägare laddar bilen under exempelvis 17.00 kommer det
resultera i överbelastning av elnätet. Vidare menar forskaren att det finns
risk för att elkraftbolag föredrar att inte styra laddningstiden och ansvaret
överlämnas till konsumenter att själva bestämma. Det kan leda till kostnader på elledningar och överbelastning på transformatorer. För att sedan behöva bytas ut eller köpa nya transformatorer. Det är en onödig
kostnad att behöva köpa nya kablar och transformatorer när det går att
lösa genom att elkraftsbolagen styr laddningstiden.
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Samhälleliga aspekter

Vi har under arbetet berört några av de samhälleliga åtgärder som har
införts av olika regeringar runtom världen. Såsom incitament för att styra
och förändra laddningsbeteenden, och bygga ut infrastrukturen för att inneha kapacitet för att klara av övergången till elbilar. Det är även möjligt
att jämföra olika länder och dess olika åtgärder i deras strävan för en övergång till elbilar och diskutera effekten av dessa åtgärder och hur de skiljer
sig åt. Exempelvis mellan Danmark och Norge, där Norge framhävs som
ett exempel för andra länder att följa och anses ha kommit längre i utvecklingen i förhållande till andra länder. Danmark har exempelvis har
infört insatser för att utveckla landets laddningsinfrastruktur och dess
nätverk till skillnad från Norge som har främst infört ekonomiska åtgärder. I form av ekonomiska lättnader för konsumenter att inneha elbilar.
Norge har för närvarande lyckats bättre jämfört med Danmark för en
övergång till elbilar. Samtidigt bör det beaktas att välutvecklad laddningsinfrastruktur behövs när fler elbilar kommer in i trafiken. Därför bör inte
åtgärder som införs vara inriktad på ett särskilt område såsom infrastrukturen utan åtgärderna bör vara präglad av en helhetssyn.
7.2

Etiska aspekter

Etiska aspekter Frågan om klimatet har aldrig varit lika aktuellt som idag
och en utmaning för hela världen. Ett område som kan vara behjälplig för
att klara denna utmaning är tekniken. Därför är det viktigt att visa hänsyn
för den etiska aspekten av tekniken. För att samtidigt som vi människor
har höga förväntningar på att klara klimatkrisen genom tekniken så kan
tekniska utvecklingar även användas för att förvärra och förgöra klimatet
utifrån hur vi utnyttjar tekniken. Exempelvis står bensinbilar för en hög
utsläpp av växthusgaser och resulterar i en förvärring av klimatet krisen
när vi använder detta tekniska fordon. Därför är det viktigt att göra etiska
reflektioner över de nackdelar och fördelar som tekniska utvecklingar för
med sig.
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8 Slutsatser
Enligt prognoser gjorda av IEA förväntas en kraftig ökning av elfordon
fram till 2030, både i världen och Sverige. I Sverige beräknas eldrivna fordon öka till 2,5 miljoner, vilket innebär att varannan bil i trafiken kommer
vara eldriven fordon. Enligt vår beräkning och medhänsyn till den ökande
befolkningsmängden kom vi fram till att Jönköping kommer att inneha
36 000 elbilar år 2030, där prognosen är att 50% av personbilar är eldrivna det året. Det innebär att cirka 50% är anslutna kunder till elnätet
2030 och kommer ha behov att ladda sin elbil.
Genom att studera tre olika områden i Jönköping där den slutförda analysen av landbyggsområde, villaområde och nyare flerbostadshus visar
olika resultat beroende på vilken studie som har tillämpats.
I första fallet i landsbygden Bunn för studie 1 där vi undersöker möjligheten med att leverera effekt till bilarna för 16 av 32 kunder i området
med endast en fasladdning så uppfyller inte området kraven i det scenariot. Resultatet visar att hälften av kunderna hamnar under den tillåtna
spänningsnivån som har en minimum gräns på 207 V. Däremot klarar
området enfasladdning av elbilar för 8 kunder av 32. Resultatet visar att
studie 2 klarar av spänningsnivå kraven där lägsta spänningsnivå hamnar
på 217 V i jämförelse med minimum gränsen på 207 V. Studie 2 klarar
däremot inte målet med att hälften av kunderna i området ska kunna
ladda bilen till år 2030.
Med målet i sikte på att hälften av områdets kunder ska kunna ladda elbil
till år 2030 så analyserar vi studie 3 med fallet att samtliga tre faser ska
användas för elbilsladdning till hälften av kunderna i Bunn. Laster fördelas mellan faserna där 7 kunder fick fas 1 som ska använda enfasladdning
och fas 2 och 3 fördelas med 4 kunder var. Resultatet visar att området
klarar det scenariot med lägsta spänningsnivå på 213 V, vilket ligger över
minimum gränsen på 207 men bör ändå beaktas som kritiskt läge. Studie
3 visar att området kan klara av 50% elbilsladdning om laddningen fördelas så jämt som möjligt mellan faserna.
Enligt vår prognos bör villaområdet Dalvik klara 50% elbilsladdning till
2030 vilket motsvarar 70 av 141 kunder. I studie 1 används endast fas 1
och resultatet visar ett icke godkänt resultat med lägsta spänningsnivå på
200 V, vilket är under den rekommenderade lägsta tillåtna spänningsnivån på 207 V. I studie 3 fördelades laddningen så jämt som möjligt mellan
faserna. Därmed visar resultatet att totalt 70 av 141 kunder har möjlighet
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till elbilsladdning år 2030. Vidare hamnar den lägsta spänningsnivå på
213 V och bör beaktas som kritiskt läge.
Vi har även gjort två olika studier på flerbostadshus Kålgården där första
studie valdes 345 av 406 kunder och den andra studie 203 av 406 kunder.
I både studier kålgården klarar både prognoser och inga kunder hamnade
under den lägst tillåtna spänningsnivå på 207 V. Spänningsnivån varierar
mellan 222 och 235 V.
Månsarp är en äldre villaområde med 70 anslutna privatkunder där i
första studie valdes att alla kunder ha tillgång till elbilsladdning endast
fas 1 har använts, undersökningen visar ett godkänt resultat med lägsta
spänningsnivå på 211 V och som ligger med liten marginal över lägsta rekommenderat på 207 V.
Relativ ledningsström för alla fyra område som undersökts i fas 1, fas 2
och fas 3 till kunderna visar ett godkänt resultat vilket ligger med god
marginal under gränsen 100%.
Studien kan sammanfattas att laddningen bör fördelas över dygnet och
mellan faserna. Alternativt att laddutrustningen förses med lastbalansering för att undvika extra investeringar i elnätet och risk för effektbrist.
Resultatet av att ladda en elbil på 3,7 kW och använda alla tre faser medför
mindre belastning och inte lika stora påfrestningar på elnätet.
Det är viktig att elbolaget analyserar spännings kurvorna i ett område där
det finns högbelastning på en av de tre faserna och lägger på en annan fas
vilket resulterar i en jämnare balansering mellan faserna. Enligt svensk
lag och standard bör installering ske bland alla tre faser i ett område av
elinstallatören för att minska belastningen på elnätet. En alternativ lösning kan vara att vi växlar faserna i kabelskåpet som kundens servicekabel
är ansluten till i området om det blir spänningsproblem.
Ledningen H04 mellan KF och JF att överföra 40 MVA. Den har en belastning på 32MW 2019 men bedöms stiga till 42 MW år 2030. Det
borde åtgärdas i en snar framtid.
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