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1 SAMMANFATTNING 

Behovet av publika laddplatser förväntas öka i takt med att allt fler fordon helt eller delvis 

kan drivas med elkraft. En viktig del i att påskynda utvecklingen och gynna denna trend är att 

etablera en tillgänglig infrastruktur på ett kostnadseffektivt sätt. Våra belysningsnät erbjuder 

här en intressant möjlighet eftersom de har mycket stor utbredning längs gator, vägar och 

parkeringsytor. 

Vattenfall Elanläggningar, Sustainable Innovation och Binar Elektronik AB har sedan 2011 

drivit utvecklingsarbete av teknik som möjliggör en kostnadseffektiv lösning för installation 

av laddningsuttag i belysningsnät. Energimyndigheten har finansierat detta arbete i tre steg, 

först en förstudie 2011-2012, därefter utveckling och fälttester 2012-2014 och slutligen ett 

fullskaligt demonstrationsprojekt 2014-2017. Redan efter förstudien involverades 

Askersunds kommun för genomförande av de första fälttesterna och belysningsnätet i 

Askersunds tätort har används i det fullsakliga demonstrationsprojekt som beskrivs i denna 

rapport. 

Demonstrationsprojektet har stött på flera svårigheter, främst med den tekniska 

utvecklingen. Den kommunikationsteknik som använts, G3PLC, är ännu relativt oprövad 

vilket ledde till att projektet efter cirka nio månader tvingades att byta leverantör. Det 

medförde både betydande kostnadsökning och kraftig försening i projektet samt även behov 

av att göra en ny design då komponenterna inte alls var de samma. Detta har medfört att 

projektet nu är i slutfasen av installationen och att samtliga planerade ladduttag (10 st Typ 2  

för elbilar och 11x2 Schuko för lättare elfordon) beräknas bli färdigställda under augusti 

2017. 

Trots problemen har projektet, baserat på installation av fyra Typ 2 uttag, kunnat genomföra 

tester av laddning av elbilar och laddhybrider. Användarupplevelser har samlats in, 

styrsystemets funktion har testats och projektgruppen har dragit viktiga slutsatser om hur 

installationerna praktiskt bör genomföras. 

Projektets slutsats är att Sveriges belysningsnät är väl lämpade för att etablera laddplatser i 

samband med parkering där man kan ladda sin bil med normalladdning (upp till 11 kW).  Den 

implementerades tekniska lösningen har funkerat väl och trots en del mekaniska problem 

med laddlådorna, anger ca 90 % av de som testat laddningen att de kan rekommendera 

andra att använda uttagen.  

En viktig förutsättning för fortsatt kommersialisering är en ändring av det juridiska 

regelverket. Idag finns det inget stöd i ellagen att leverera el till laddning via 

vägbelysningsnäten. Energimyndigheten lämnade i januari 2016 ett förslag till Miljö- och 

energidepartementet ”om ändring i förordningen för att möjliggöra laddning av elfordon i 

belysningsnät”. Projektet rekommenderar att Energimyndigheten fortsätter att driva denna 

fråga så att en ändring snarast kan bli verklighet.  
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2 SUMMARY 

The need for public charging stations is expected to increase as more and more vehicles will 

be fully or partly powered by electricity. An important part of accelerating the development 

and nurturing of this trend is to establish an infrastructure that is accessible and cost-

effective. Here, our existing lighting networks offer an interesting opportunity because they 

are very widespread along our streets, roads and in our parking areas. 

Since 2011, Vattenfall, Sustainable Innovation and Binar Elektronik AB have driven the 

development of technology that enables a cost-effective solution for charging stations in 

existing lighting networks. The Swedish Energy Agency has financed this work in three 

stages, first a feasibility study (2011-2012), followed by development and field tests (2012-

2014) and finally a full-scale demonstration project (2014-2017). Following the feasibility 

study, the Municipality of Askersund has been involved in carrying out the field trials, and 

the lighting network in Askersund's urban area has been used in the full demonstration 

project described in this report. 

The demonstration project has encountered a number of difficulties, mainly with technology 

development. The communication technology used, G3PLC, is still relatively untested, which 

resulted in the project having to switch supplier after about nine months. This resulted in 

both significant cost increases and heavy delays in the project, as well as the need to 

redesign due to differences in components. The project is now in the its final stages of 

installation and all charging stations (10 Type 2 for electric cars and 11x2 Schuko for light 

electric vehicles) are expected to be fully functional by August 2017. 

Despite setbacks, the project has been able to carry out tests on charging electric cars, based 

on the installation of four Type 2 sockets. Users' experience have been collected, the control 

system function has been tested and the project team has be able to draw important 

conclusions about how installations should be practically implemented. 

The project concludes that Sweden's lighting system is well suited for establishing charging 

stations in connection with parking, where cars can be charged with a normal charge (up to 

11 kW). The implemented technical solution has worked well and, despite a few mechanical 

problems with the charging boxes, approximately 90% of those who tested the charging 

stations stated they would recommend others to use them. 

An important condition for continued commercialisation is a change in legislation. Current 

electricity laws do not support the supply of electricity for charging stations via road lighting 

networks. In January 2016, the Swedish Energy Agency submitted a proposal to the Ministry 

of the Environment and Energy "amending the regulation to allow the charging of electric 

vehicles in lighting networks". The project recommends that the Swedish Energy Agency 

pursues this issue so that a change can be realised as soon as possible.  
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3 BAKGRUND  

Behovet av publika laddplatser förväntas öka i takt med att allt fler fordon helt eller delvis 

kan drivas med elkraft via batterier. De bakomliggande drivkrafterna är dels övergången till 

en fossilfri fordonsflotta men även behovet att minska trängseln i våra städer genom att 

resande med egen bil ersätts med alternativ som kan innefatta lätta elfordon.  Många 

kommuner satsar alltmer på lösningar som stimulerar den utvecklingen. Redan nu är även 

lätta elfordon ett intressant alternativ när enskilda individer ska välja lösningar för sina 

vardagsresor. Denna typ av fordon med mindre batterier innebär krav på en tätare 

laddinfrastruktur, där kapacitetskraven per ladduttag är lägre än för laddning av elbilar. 

Önskan att åstadkomma en ”seamless mobility”, där man med olika transportslag syr ihop 

sin resa med enklare elfordon, kräver en geografiskt utbredd laddningsmöjlighet. En viktig 

del i att påskynda utvecklingen och gynna denna trend är att etablera en tillgänglig 

infrastruktur på ett kostnadseffektivt sätt. Våra belysningsnät erbjuder här en intressant 

möjlighet eftersom de har mycket stor utbredning längs gator, vägar och parkeringsytor.  

Laddning via belysningsnäten skulle kunna byggas ut till lägre kostnader än vid ordinär 

elanslutning. Vidare finns möjliga synergier i samutnyttjande av personal och 

styr/övervakningssystem. En intressant utveckling är också övergång till allt energieffektivare 

ljuskällor vilket frigör kapacitet i belysningsnäten som kan användas för laddningsändamål.  

Vattenfall Elanläggningar (Vattenfall), som äger ca 55 000 belysningspunkter i 17 kommuner, 

är intresserade att utveckla sina erbjudanden inom vägbelysning med laddningsplatser för 

elfordon. Sustainable Innovation och Vattenfall inledde därför 2011 en diskussion om 

förutsättningarna för att i större skala kunna erbjuda laddning av elfordon via 

belysningsnäten. Teknikföretaget Binar Elektronik (Binar) involverades och parterna 

genomförde en förstudie (delfinansierad av Energimyndigheten som projekt 35025-1). 

Förstudien studerade den övergripande systemlösningen och vilka krav som bör ställas på 

denna samt test av kommunikationsteknik för styrning/övervakning. När det gäller 

systemlösningen är en grundförutsättning att belysningsnätet kan hållas spänningssatt även 

under tider då belysningen är släckt. Det innebär att till/frånslag för varje belysningspunkt 

måste kunna ske via styrning som når ut till varje enskild punkt. Genom att styrutrustning 

behöver monteras i varje stolpe krävs en mycket kostnadseffektiv och robust lösning. Ett 

sådant koncept togs fram i förstudien och bygger på kommunikation med G3 PLC. Denna är 

en öppen standard som är framtagen för att på ett effektivt sätt kommunicera via kraftnät 

och används bl.a. för att kommunicera med elmätare. Utvärdering av om standarden möter 

de krav som ställts inom projektet gjordes via fysiska tester på utrustning/mjukvara från 

Texas Instruments. Funktionen bedöms vara god och ändamålsenlig. Förstudien föreslog 

också hur systemet modulärt bör byggas upp med en centralmodul/koncentrator per 

belysningsslinga som kommunicerar med det övergripande systemet och som sedan 

kommunicerar med underliggande stolpmoduler. 
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Parternas nästa steg blev att genomföra ett utvecklings- och demonstrationsprojekt med 

syfte att tillämpa lösningen i ett verkligt belysningsnät. En samverkan inleddes med 

Länsstyrelsen i Örebro län och en ansökan om bidrag för ett demonstration projekt 

lämnades in till Energimyndighetens demonstrationsprogram för elfordon. Efter inventering 

av lämpliga belysningsnät/orter föll valet på Askersund. Askersunds kommun involverades i 

samarbetet och efter Energimyndighetens beslut i början av juli 2012 kunde projektet 

Laddning av Elfordon via belysningsnät inledas med tester för att verifiera funktioner fält.  

Sustainable Innovation slutrapporterades denna fas, kallad utveckling och fälttest, i oktober 

2014. Då hade utveckling av styrsystem, installation och utvärdering av två slingor med totalt 

49 st lyktstolpar genomförts varav fyra har utrustats med ladduttag för elfordon. Ett 

webbgränssnitt utvecklades där man kunde se status samt styra belysningen. Teknisk 

utvärdering av signalkvalitet och bandbredd utfördes. Vidare gjordes en 

användarutvärdering genom framförallt att cyklister testade laddning av elcyklar. Slutsatser 

från projektet var att tekniken för att ladda elfordon via belysningsnätet fungerade med gott 

resultat. Rekommendationen blev att gå vidare i utvecklingen mot en kommersiell lösning 

genom en uppskalning till ett fullskaletest.   Efter ansökan från Sustainable Innovation i 

samverkan med Vattenfall, Binar och Askersunds kommun beviljade Energimyndigheten i 

december 2014 bidrag för genomförande av projektet ”Laddning av elfordon via 

belysningsnät – ett fullskaligt demonstrationsprojekt i Askersund” (35025-3), dvs. det projekt 

som nu slutrapporteras.  
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4 GENOMFÖRANDE  

4.1 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL 

I Energimyndighetens beslut från 2014-12-09 anges följande syfte och mål för projektet: 

Projektet syftar till att demonstrera hur ett vägbelysningsnät kan användas för laddning av 

elfordon.  

Projektet har som mål att: 

 bygga om belysningsnätet i Askersunds tätort, omfattande ca 1000 ljuspunkter, så att 

laddning via nätet möjliggörs  

 installera styr- och kommunikationssystem i nätet samt totalt 50 ladduttag för lätta 

elfordon, såsom elscyklar och elmopeder, rena elbilar samt laddhybrider 

 verifiera att system för lastbalansering, övervakning och laddning med högre 

kapacitet fungerar tillfredställande 

 tekniskt utvärdera systemet och dess funktion med avseende på kapacitet, funktion, 

tillförlitlighet och förbättringsbehov   

 Inhämta och analysera minst 50 användares synpunkter 

 

4.2 ÖVERSIKTLIG PROJEKTPLAN  

Projektet startade med ett möte i Askersund i januari 2015, där samtliga parter (Vattenfall, 

Binar, Askersunds kommun och Sustainable Innovation) var representerade. Gruppen 

enades där om en övergripande projektplan, ansvarsområden och hur styrgruppen skulle 

arbeta. En styrgrupp bildades bestående av Torbjörn Johansson och Stefan Wik från 

Vattenfall och Jan Kristoffersson från Sustainable Innovation. Styrgruppen utsåg Jan 

Sandqvist (Googol) till uppgiften att operativt driva projektet.   

Robert Lindström (Vattenfall) och projektledaren Jan Sandqvist skapade därefter 

övergripande projektplanen (se Bilaga 1). I planen finns de väsentliga områdena beskrivna 

enligt strukturen: 

 Teknik 

 Projektering och installation 

 Kommunikation 

 Konkurrenter 

 Leverantörer 
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 Patent 

 Utvärdering 

 

Varje område har haft en ansvarig part, där projektledaren har koordinerat alla insatser. 

Vattenfall är projekt- och produktägare och starkt bidragit med kompetens, kontakter och 

branschkunskap. Vattenfall har anlitat en extern projektledare med särskild kompetens kring 

kommersialisering av ny teknik och nya tjänster. Teamet från Vattenfall inklusive den 

externa projektledaren har arbetat med samtliga delar inom projektet. 

Askersunds kommun har under hela projektet varit mycket behjälpliga, lättillgängliga och 

samarbetsvilliga för att projektet har löpt smidigt. Bertil Larsson och Mårten Eriksson har 

med sitt kunnande och sin lokalkännedom varit utmärkta tillgångar i projektet. 

Binar Elektronik har varit ansvariga för utveckling av teknik, såväl hårdvara som mjukvara. 

Binar har också ansvarat för den tekniska utvärderingen av såväl styrsystem för belysning 

som laddinfrastrukturen. Genom Binars både breda och djupa kompetens har projektet, 

trots flera svåra tekniska utmaningar, gått att genomföra och med ett tillfredställande 

resultat. 

Vattenfall Services har anlitats som huvudansvarig för projektering och installation. Thomas 

Cervin och Andreas Andersson har varit till stor hjälp för att göra nödvändiga anpassningar 

och bidragit med insikter om hur systemet kan förbättras till kommande versioner. 

Sustainable Innovation har ansvarat för kommunikation och utvärdering av användandet av 

laddboxarna. De har även haft en kontinuerlig dialog med Energimarknadsinspektionen och 

Energimyndigheten om de nödvändiga förändringar i förordningen kring icke 

koncessionspliktiga nät som måste till för att vår lösning ska kunna bli kommersiell. 

 

4.3 AVVIKELSER MOT URSPRUNGLIG PLAN 

Demonstrationsprojektet har stött på flera svårigheter, främst med den tekniska 

utvecklingen. Den kommunikationsteknik som använts, G3PLC, är ännu relativt oprövad 

vilket ledde till att projektet efter cirka nio månader tvingades att byta leverantör. Det 

medförde både betydande kostnadsökning och kraftig försening i projektet samt även behov 

av att göra en ny design då komponenterna inte alls var de samma. Detta har medfört att 

projektet nu är i slutfasen av installationen och att samtliga ladduttag (10 st Typ 2  för elbilar 

och 11x2 Schuko för lättare elfordon) beräknas bli färdigställda under augusti 2017. 

Trots problemen har projektet, baserat installation av fyra Typ 2 uttag, kunnat genomföra 

tester av laddning av elbilar. Användarupplevelser har samlats in, styrsystemets funktion har 
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testats och projektgruppen har dragit viktiga slutsatser om hur installationerna praktiskt bör 

genomföras. 

Jämfört med den ursprungliga planen kommer projektet att ha försenats cirka fem månader. 

För att få tillräckligt underlag för denna slutrapport ansökte projektet i december 2016 om 

en förlängd projekttid.  Energimyndigheten beslutade i januari 2017 om att förlänga 

projekttiden med tre månader så att slutrapporten lämnas 2017-07-31.  
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5 RESULTAT OCH SLUTSATSER  

  

5.1 FRAMTAGANADE OCH INSTALLATION AV SYSTEMLÖSNING 

Beskrivning av teknisk lösning:  

Systemet består av följande huvudkomponenter (se även bild nedan):  

 

 

1. Nod, placerad i lyktstolpe, har som syfte att tända och släcka belysningen samt 
övervaka om lampan lyser, det finns även en integrerad funktion för att dimma om 
lampan har stöd för detta. Noden kommunicerar med koncentratorn via det 
befintliga elnätet som kraftmatar belysningsslingan. 

 Kommunikationen sker via en lösning som överlagrar informationen på det befintliga 
belysnings-nätet, så kallad PLC (Power Line Communication). Den nya generationens 
kommunikations-teknik G3-PLC används. Detta är en öppen standard med ett flertal 
tillgängliga komponenttillverkare. 

Noden monteras innanför den lucka som finns i nedre delen av alla lyktstolpar, noden 
som är försedd med en smältsäkring ersätter den befintliga säkringen. 
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2. Koncentrator,  är oftast installerad i ett elskåp. Koncentratorn utgör en övergång 
(gateway) mellan G3-PLC och internet (via 3G-modem eller Ethernet). 

Den kommunicerar med noderna i slingan och ”koncentrerar” data upp mot 
databasen samt distribuerar data från databasen ut till noderna. 

Koncentrator och noder har en inbyggd funktion som tar över tändning och släckning 
av belysningen om kommunikationen med internet skulle brytas. Noderna har även 
en nödfunktion som tänder lampan om information om tändning och släckning 
saknas. 

Både noder och koncentrator har fullt stöd för uppgradering av mjukvara på distans. 
Vidare har koncentratorn en funktion där jordströmmarna mäts via externa 
strömtransformatorer. Systemet larmar om övre gränsvärde på jordström uppnås, 
detta kan tex. tyda på ett jordfel i en stolpe vilket kan innebära personfara.  

Noderna övervakar även spänningen i nätet och larmar om fel uppstår. 
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3. Webb-server och databas-server, är idag placerade hos Binar i Trollhättan men kan 
vara placerade var som helst i världen så länge de har kontakt med Internet. 

Databas-servern kommunicerar med koncentratorena via APN, som är en säker 
kommunikationskanal. 
 

4. Webb-applikation, kan köras på PC, platta, telefon eller annan enhet som kan surfa 
på webben. Applikationen har flera olika användningsområden, vilka funktioner 
som finns tillgängliga samt rätten att ändra styrs via olika användarnivåer. 
Inloggning skyddas av lösenord. 

En applikation körs från databasservern där all data från de olika noderna och 
koncentratorerna lagras.  

Applikationen används dels för att installera och registrera nya noder och 
koncentratorer, dels för att lägga upp olika belysningsgrupper och tänd- och 
släckscheman men även för service då man tydligt kan se vilka belysningspunkter 
som av någon anledning inte fungerar. På så sätt reduceras behovet av rondering. 

Webb-applikationen visar på en karta var koncentratorer och noder är fysiskt 
placerade, detta är möjligt tack vare att installatören sätter en GPS-koordinat är 
varje enhet under installationen. 
 

 

 
 

Erfarenheter från design- och produktionsarbetet 

G3-PLC, tekniken finns idag inom flera användningsområden, bl.a. för att skicka 
förbrukningsinformation från elmätare. Det finns flera aktörer som utvecklar och 
säljer kretsar men man kan inte säga att tekniken ännu är vitt spridd.  

Projektet valde att byta leverantör av kretsar från Maxim, som används i det 
föregående utvecklingsprojektet, till den nya leverantören Renesas. Anledning till 
bytet var dels lägre pris, vilket är viktigt för att möjliggöra fortsatt 
kommersialisering, men även förhoppning om en bättre dokumenterad produkt och 
en kunnigare teknisk support.  
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Det har under projektets gång visats sig vara ett riktigt beslut, vi har både fått 
support från Renesas i Europa men även från moderbolaget i Japan. 

 
Noder. Totala antalet noder i Askersund är ca 1.250 st, det är betydligt fler än den 
inledande piloten som hade drygt 50 st noder. Den betydligt större volymen kräver 
en helt annan konstruktion och tillverkningsmetod för att ge stabil och hög kvalitet 
samt en låg tillverkningskostnad. 

Önskemål om en så kompakt utformning som möjligt på grund av platsbrist samt att 
kapslingen även skull ha en funktion så att säkringen lätt kunde integreras 
resulterade i att vi valde en egenutvecklad plastkapsling. Krav på täthet uppnåddes 
genom att kapslingen fylldes med gjutmassa efter det att elektroniken monterats. 

För att få ner tillverkningskostnaden valdes en leverantör från Kina som både 
hanterar plast, ingjutning samt elektronik. Elektroniken har dock tillverkats i Sverige 
eftersom närhet till utvecklingsteamet var viktigt med en pressad tidplan. 
 

Koncentratorer. Totala omfattningen beräknas till ca 50 st för att täcka in 
installationen i Askersund. Den väsentligt lägre volymen jämfört med noden gav att 
utveckling av egen kapsling inte kändes motiverat. En anpassad 
membrantryckspanel tillsammans med en integrerad display ger möjlighet att göra 
inställningar och visa information vid installation och service. 
 

För att skapa flexibilitet integrerades en minneskortläsare i koncentratorn, den kan 
t.ex. användas för att uppgradera mjukvaran men skulle även kunna lagra olika 
typer av loggdata. 

 

Webb-och databas-server, är placerad hos Binar i detta demonstrationsprojekt, 
mest för närheten till utvecklingsteamet. I en storskalig lösning kan servern placeras 
i ett server-hotell eller lokalt hos någon kund. 

Valet att utnyttja APN för att lösa kommunikationen mellan server och koncentrator 
gjordes för den inbyggda säkerheten men även för att snabbt och enkelt etablera 
kontakten utan en massa inställningar. 

Webb-applikation, funktionalitet och utförande har växt fram successivt. 
Erfarenhetsåterkoppling från både Vattenfall och Askersunds kommun har påverkat 
utvecklingen. Fokus har varit att kombinera enkelhet och användarbarhet och 
presentera allt på ett grafiskt tilltalande sätt. 

Applikationen kommer även att vidareutvecklas baserat på återkopplad 
användarerfarenhet. 
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Erfarenheter från installationsarbetet: 

G3-PLC.  

Att utföra en teoretisk dimensionering av ett G3-PLC nätverk har visat sig vara 

mycket svårt. Placeringen av själva noderna är inte utmaningen då de normalt sitter 

i den befintliga lyktstolpen. Det är att placera och beräkna antal koncentratorer som 

är svårt då det inte finns några kända beräkningsmodeller. Anledningen till detta är 

sannolikt att det finns för många faktorer som påverkar kommunikationen för att 

kunna ta fram en väl fungerande beräkningsmodell. 

Inledande tester utfördes genom att välja ut några typiska belysningsslingor och där 

utföra tester med noder och koncentratorer. Noderna flyttades runt och via 

koncentratorn kunde man mäta signalkvalitet, detta gav underlag för den 

kommande installationen. 

Noder.  

Kombinationen med nod och integrerad säkring som leveransenhet, färdigmonterad 

på en platta har resulterat i ett enkelt och snabbt montage. Installatören använder 

Webb-applikationen under installationsprocessen, applikationen körs på en ”platta” 

som via mobilt bredband är ansluten till internet.  

Nodens unika identitet finns på en streckkod som skannas och dess plats fastställs 

av plattans inbyggda GPS.  

Skulle man behöva byta en nod så används Webb-applikationen för att registrera 

den nya noden med plats och identitet. 

På detta sätt placeras noderna och koncentratorerna ut på den digitala kartan och 

är direkt åtkomliga via Webb-applikationen. 
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Installation av stolpnod 

Koncentrator.  

Installationen av dessa sker i princip på samma sätt som noderna, installatören 

använder plattan och Webb-applikationen. Modemet för det mobila bredbandet 

har redan försetts med ett SIM-kort som ger en unik IP-adress och informationen 

styrs direkt till Webb-servern utan att några inställningar måste göras i fält. 

 

Installation av koncentrator i mätarskåp 
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Generellt har systemet uppfyllt de krav som ställdes på att det ska vara lätt att 

installera samt att det ska vara enkelt för servicepersonalen att underhålla och byta 

ut ev. defekta enheter. Arbetet kan utföras utan att man behöver djup kunskap 

inom mjukvara och elektronik. 

 

Ladduttag 

När installationen är slutförd kommer totalt 10 st ladduttag avsedda för laddning av 

bilar (Typ 2) vara installerade i Askersunds tätort. Platserna för dessa har valts i 

samarbete med Askersunds kommun (lämplighet utifrån parkeringsperspektiv) och 

efter studier av tillgänglig kapacitet i belysningsnätet. De första fyra installerade 

laddlådorna, som har använts vid utvärdering via testgrupp, är av fabrikat E-station 

med följande tekniska data: 

- 230V 1-fas  

- 16A max 3,7kW 

- Type 2, mode 3  

 

Typ 2 uttag 
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När installationen är slutförd kommer även 11 st lådor, avsedda främst för laddning 

av lätta elfordon, ha installerats. Varje låda har plats för två stickkontakter (Schuko) 

vilket ger totalt 22 ladduttag. Fabrikatet är Utsikten Konstruktioner AB, med 

följande tekniska data:  

- 230V 1 fas 10  

- 2st uttag Schuko per låda 

- Integrerad personskyddsautoma 

 

5.2 UTVÄRDERING AV TEKNISK FUNKTION 

Generellt har systemet visat mycket god driftssäkerhet med avseende på teknisk funktion. 

G3-PLC kommunikationen mellan noderna och mellan nod och koncentrator har varit mycket 

stabil, vi har inte kunnat konstatera något säkert fall där vi tappat kommunikation beroende 

på detta. 

Även kommunikationen mellan koncentrator och -databasserver via APN har fungerat 

mycket bra. 

Det har varit några driftstörningar men de har främst berott på antingen externa orsaker 

såsom kabelbrott eller så har det varit en mjukvarufel. Funktionen med att systemet kan 

fjärruppdateras har varit mycket bra i dessa lägen. 

När det gäller laddlådorna har problem flera gånger uppstått genom att laddkabeln inte har 

gått att lossa från ladduttaget när användaren har önskat avsluta laddningen. Laddlådorna är 

utrustade med en funktion som låser fast laddhandsken i lådan under pågående laddning 

vilket sker genom att en liten stålpinne skjuts in i ett hål i stickproppen. Låspinnen i de 

installerade laddlådorna har visat sig vara underdimensionerad och kan lätt deformeras om 

användaren försöker dra ut stickproppen innan laddningen har avslutats. Projektet har 

återfört problemet till tillverkare som undersöker om det finns någon förbättrad lösning. 

Under tiden har de befintliga lådorna reparerats.    

5.3 UTVÄRDERING AV ANVÄNDNING  

För utvärdering av användarnas synpunkter rekryterade projektet en testgrupp som fick till 

uppgift att ladda via något ladduttag vid fem tillfällen och vid varje användningstillfälle fylla i 

en webb-enkät.  

Rekryteringen skedde genom ett brett utskick till ägare av elbilar och laddhybrider, i 

Askersund och angränsande kommuner, med en inbjudan att delta vid ett informationsmöte 

i Askersund den 3 december 2016. Ca 60 personer (som representerade ca 30 bilar) deltog 

vid mötet, där information gavs om projektet, ladduttagen och möjligheterna att medverka i 

utvärderingen.  
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Deltagare i testgruppen utlovades ett presentkort på ca 10 biobesök om man testade 

laddfunktionen minst fem gånger och fyllde i en kort webbenkät för varje test samt 

medverkade i telefonintervju i slutet av testperioden. En del behövde även skaffa en ny 

laddkabel eftersom de inte hade tillgång till en kabel som kan anslutas till Typ 2 –uttag.  

Totalt fullföljde 18 st personer/familjer detta uppdrag. 

Resultat av enkät 

För att fånga upp användarsynpunkter direkt vid laddningstillfällena utformades en 

webbenkät med sex frågor samt möjlighet att lämna fria synpunkter(se Bilaga 2). Enkäten 

nås via en QR-kod eller inmatning av en webb-adress. Enkäten har legat ute sedan slutet av 

januari 2017 och i slutet av juni hade ett hundratal svar registrerats som ligger till grund för 

de redovisade resultaten nedan.  
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Som framgår tycker drygt 80 % av de svarande att det fungerar bra att ladda. En analys av de 

som har upplevt problem visar att den vanligaste orsaken att parkeringen är upptagen och 

då ofta av bilar som inte är laddbara. Även problemen med att lossa laddkabeln och att 

uttagen har varit demonterade för reperation framträder i flera svar. Dock skulle nästan  

90 % rekommendera andra att ladda på den plats man har testat.  

Ett intressant resultat är att över hälften (56 %) laddar utanför hemmet minst en gång i 

veckan varav ca 70 % minst fyra gånger per vecka.  

 

Sammanfattning av intervjuer 

Totalt genomfördes 18 telefonintervjuer under perioden maj till juni 2017. Här följer en 

sammanfattning. 

Intervjuerna med elbilsanvändare i Askersundsområdet som har använt den nya tekniken 

präglas av en entusiasm kring elbilsägandet och en förhoppning om att tekniken kommer bli 

ännu bättre i framtiden. De flesta är dock ense om att många faktorer måste förbättras för 

att fler ska välja elbil - till exempel räckvidd och kostnadsbild. De flesta anser också att fler 

publika laddplatser behövs.  

12 av de 18 respondenterna kör en ren elbil medan resterande kör laddhybrider. 

Medianräckvidden för de svarande är 12 mil med eldrift, med ett avvikande värde i Tesla 

Model S som körs av tre användare och har en genomsnittlig räckvidd på 35 mil. Alla 

arbetande förutom en respondent i undersökningen använder elbilen till pendling fram och 

tillbaka till jobbet. Den arbetande respondenten som inte använder elbilen till pendling gör 

inte det eftersom han har en flexibel arbetsplats och är på många olika arbetsplatser under 

en dag - då blir det osäkert om han kan hitta laddplatser eller ej samt om han har tid att 

ladda.  
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Alla respondenter har möjlighet till laddning hemma och nästan alla respondenter laddar 

hemma varje dag. Endast tre respondenter laddar främst på jobbet eftersom det är billigare. 

Trots att de flesta laddar hemma och svarar att de inte använder publik laddning ofta, så är 

det tio av de arton svarande som anser att laddplatserna i Askersund har hjälpt dem i 

vardagen. Till exempel har det hjälpt dem när de inte har några andra bilalternativ hemma 

och när de ska vidare till träning eller andra ärenden efter jobbet. Två av respondenterna har 

också svarat att helgresor har blivit trevligare, antingen när de ska besöka Askersund eller 

ska förbi Askersund för att hälsa på någon. Då kan de ta elbilen istället för bensinbilen. 

När respondenterna har testat laddplatserna i Askersund har de i genomsnitt laddat mellan 

30 minuter och två timmar. En utstickare är en Tesla Model S-användaren som har laddat 

under 6 timmar i genomsnitt när han eller hans familjemedlem har laddat. Att inte kunna 

fulladda på den tiden har varit en tröskel för vissa av respondenterna, till exempel de som 

bor lite längre från Askersund och inte har så lång räckvidd på sin elbil. Även många av 

respondenterna i intervjuerna tycker att det borde gå att ladda snabbare och detta 

understryks även i webbenkäten. Under tiden de har laddat har de flesta respondenterna 

antingen promenerat, handlat eller ätit på närliggande restauranger. En respondent har 

jobbat under tiden de har laddat. Det är en klar majoritet som tycker att laddplatserna är väl 

placerade i Askersund, både i enkäten och i intervjuerna. Endast en respondent anser att alla 

laddplatser borde finnas på mer avskilda platser där bilen kan stå hela dagen. 

En klar majoritet tycker att det är bäst att ladda vid hamnen, främst eftersom det sällan står 

bensinbilar i vägen och för att det känns ”luftigare”. Miljön har också lyfts som en faktor som 

gör det trevligare att ladda i hamnen. Torget har varit näst bäst då det är en central 

samlingspunkt som är nära affärerna och restaurangerna, men där står ofta bensinbilar i 

vägen för laddplatserna. Vårdcentralen har varit minst använd då den anses svår att hitta 

och vissa har även uttryckt en osäkerhet kring om det bara är anställda vid vårdcentralen 

som får parkera där. Tekniken har dock strulat väldigt sällan på samtliga laddplatser - 

sammanlagt har de intervjuade respondenterna haft problem cirka sju gånger. De flesta 

gångerna har det lösts genom att de bytt uttag, åkt till en annan laddplats eller genom att en 

tekniker har anlänt för att åtgärda problemet.  

När det gäller bensinbilar som står i vägen för laddplatserna tycker alla respondenter, som 

själva har upplevt problemet, att markering av laddplatserna skulle vara bra - antingen en 

skylt eller en markering på marken. Detta stämmer även överens med svaren från 

webbenkäten. Enligt några skulle man även kunna lösa problemet genom att använda 

mindre eftertraktade laddplatser, längre ifrån affärerna. 

Laddboxen tycker alla är lätt att använda och väl integrerad i övrig miljö. De flesta anser att 

laddboxen skulle kunna göras mindre diskret så att den syns mer och därigenom markerar 

att platsen är främst avsedd för elbilar. Laddboxen anses heller inte ”modern”. Vissa tycker 

detta är bra då det sänder en signal om att den är lätt att använda medan en användare 

tycker att ett mer futuristiskt utseende kanske skulle vara bra då det är mer 



22 
 

intresseväckande. Samma respondent svarar även att skyltar på riksvägar som berättar om 

laddningsmöjligheter i Askersund skulle väcka intresse och vara behjälpligt för 

elbilsanvändare som kör längre sträckor - ungefär som man gör med CNG-skyltar idag. 

Andra synpunkter kring laddboxen är att det kanske borde finnas ett skydd mot snö och regn 

över boxen samt att åtgärder bör tas så att användarnas laddkablar inte kan stjälas medan 

de laddar. En användare har tagit med sin egna kätting för att förhindra stöld. De flesta anser 

inte att det behövs någon display bredvid laddplatsen med extra information. Man kan 

använda sin mobil för sådan information, men om det skulle finnas en display skulle 

information om närliggande alternativa laddplatser vara användbart.  

När respondenterna ombeds lista några platser där det skulle vara bra att placera 

laddplatser blir det: köpcentrum, parkeringsplatser, centrala samlingspunkter som torg, 

centrala knutpunkter som järnvägs- och busstationer, universitet, sjukhus och utflyktsmål.  

De respondenter som vill ha fler publika laddplatser vill ha det för längre resor och utflykter, 

semesterresor, för extra resor under vardagen (såsom träning och inköp), mindre 

planeringsbehov och höjd trygghet när någon laddplats inte fungerar. Många pekar även på 

den växande efterfrågan - även om det inte är högt tryck på publika laddplatser idag så 

kommer det bli det i framtiden och då behövs fler laddplatser. Få av de svarande tycker 

snabbladdning är aktuellt för dem, detta främst på grund av liten räckvidd och för att de har 

alternativa färdmedel att tillgå för längre resor.  

Att använda det befintliga belysningssystemet tycker alla är smart och kostnadseffektivt. En 

respondent lyfte även att det är kulturbevarande då man inte måste riva upp gamla 

kullerstensvägar.  

 

5.4 ANALYS AV PATENTFRÅGOR  

Vi har under projektets gång vid tre tillfällen anlitat en patentjurist för att undersöka det 

som kallas Freedom-to-Operate, dvs. en granskning av befintliga dokument, såväl patent som 

annat som betraktas som allmänt känt. Syftet med att göra en Freedom-to-Operate är att 

förstå vilka risker som finna att vår lösning inkräktar på någon annans patent. 

Patentområdet som har granskats omfattar både styrsystem för belysningsnät och 

laddinfrastruktur avsedda att etableras i belysningsnät. 

De flesta patent som beviljats är inte validerade i Sverige. Endast vad gäller ett patent kan 

det finnas en risk att aktuell lösning gör intrång på hur fel upptäcks och signalbehandlas. 

Risken bedöms som liten och i framtida versioner kommer Vattenfall att antingen föra en 

dialog med patentägaren eller designa vår lösning så att den inte gör intrång. Det finns också 

några patentansökningar som Vattenfall bevakar. 

Sammantaget betyder det att Vattenfall avvaktar med beslutet att själva söka patent. 
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5.5 EXTERN KOMMUNIKATION 

Projektet har genomfört flera kommunikationsinsatser framförallt inriktade mot att nå 

spridning i både lokal och rikstäckande media. Syftet har varit att skapa acceptans för och 

sprida kunskapen kring tekniken och möjligheterna med att använda befintlig infrastruktur 

för att utöka laddningsnätverket. Viktiga intressenter är allmänheten, kommunanställda och 

näringslivsverskamma. Arbetet har skett både med direkt bearbetning av vissa kanaler och 

genom att sprida information via pressmeddelanden. Projektet har noterat att följande 

media har kommunicerat om projektet: 

 Svensk Byggtjänst (oktober 2015) 

 Dagens samhälle (maj 2016) 

 SVT Nyheter/Örebro (maj 2016) 

 Miljö & Utveckling (augusti 2016) 

 Bo i Askersund (september 2016) 

 Elbilen (oktober 2016) 

 Offentliga Affärer (juni 2017) 

 Teknikens värld (juli 2017) 

 Mest motor (juli 2017) 

 Elbilsnyheter (juli 2017) 

 Energinyheter (juli 2017) 

 Bilnyckeln (juli 2017) 

Projektet har även presenterats publikt i olika sammanhang.  Bland annat när projektet 

nominerades till Årets Samhällsbyggare vid Stora Samhällsgalan den 25 maj 2016 samt vid en 

nätverksträff för kommuner i östra Mellansverige som anordnades av energikontoret Östra 

Götaland i maj 2017. Projektet planerar även att genomföra ett slutseminarium under 

hösten 2017 med kommuner som huvudmålgrupp.   

 

5.6 BEHOV AV ETT FÖRÄNDRAT REGELVERK  

Både belysningsnät och nät som huvudsakligen är avsedda för fordons elbehov har undantag 

från nätkoncessionsplikten enligt den så kallade IKN-förordningen (2007:215). När det gäller 

nät för fordons elbehov finns även en möjlighet att överföra el för annans räkning vilket inte 

är tillåtet för belysningsnät.  Det innebär att om man bygger ett nät med ett antal 

laddstolpar för elfordon kan det vara undantaget från koncessionsplikten (om det inte är för 

stort) och om det är undantaget får man överföra el för annas räkning på det nätet. Dock 

finns inget sådant undantag som tillåter överföring för annans räkning via ett belysningsnät. 

Detta betyder att på ett belysningsnät får man inte överföra för annans räkning. Att överföra 
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el till ladduttag anslutna till ett belysningsnät skulle vid en prövning troligtvis betraktas som 

att överföra för annans räkning.  

I Energimyndighetens beslut 2012-07-05 angavs under särskilda villkor: 

Energimarknadsinspektionen har inkommit med utlåtande om sammankopplingen av två 

icke koncessionspliktiga nät kräver ytterligare utredning för det allmänna fallet men anser 

att det under projektets löptid är tillräckligt med medgivande från koncessionshavaren för 

att projektet skall genomföras. Ett sådant tillstånd skall således inlämnas till 

Energimyndigheten innan en första utbetalning av stöd kan göras. 

Ett sådant tillstånd gavs från koncessionsinnehavaren Vattenfall Eldistribution AB och 

lämnades till Energimyndigheten. 

Projektet har sedan fört diskussion med såväl Energimarkandsinspektionen som 

Energimyndigheten om hur ett förtydligande av regelverket skulle kunna åstadkommas. 

Våren 2014 landade kontakterna med Energimarknadsinspektionen rekommenderade 

Energimyndigheten att göra en propå till Regeringen om ändring av förordningen så att 

laddning via belysningsnäten blir tillåten, då med hänvisning till att man vill främja 

utvecklingen av marknaden när det gäller elfordon.   

Energimyndigheten gjorde i januari 2016 en sådan hemställan till Miljö-och 

energidepartementet ”om ändring i förordningen för att möjliggöra laddning av elfordon i 

belysningsnät” (se Bilaga 3).  

Det har inte framkommit om någon beredning pågår eller är planerad. I ett remissvar till 

Näringsdepartementet angående Miljözoner för lätta elfordon i mars 2017, skriver 

Energimyndigheten:  

Energimyndigheten föreslår att regeringen aktivt förtydligar och förenklar reglerna kring 

dessa nya fordonstyper. För laddfordon handlar det t ex om att se till att de sista stegen på 

ändringarna av regelverken för försäljning av el per kWh kan göras utan att ägaren av 

laddpunkten måste vara en elleverantör. Det kan även handla om att i enlighet med 

Energimyndighetens hemställan till regeringen möjliggöra laddning i belysningsnät, eftersom 

det i gatumiljö är dyrt att etablera ny elinfrastruktur kan det vara en möjlighet att använda 

redan befintlig sådan.   

5.7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER  

Syftet med projektet Laddning av elfordon via belysningsnät var att undersöka möjligheten 

att använda befintlig infrastruktur som laddinfrastruktur. 

Projektgruppen såg mycket tidigt (2012), vilket var starten utvecklings – och testprojektet  

som föregick detta fullskaleprojekt, att antalet elbilar kommer att öka och att behovet av att 
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ladda där man parkerar kommer att öka i samma takt. Sedan 2012 har antalet sålda elbilar i 

Sverige årligen dubblerats.  

Vår slutsats är att Sveriges belysningsnät, förutom att kunna erbjuda laddningsmöjligheter 

för lätta elfordon även är väl lämpade för att etablera så kallad destinationsladdning  

(laddplatser som är att likna vid parkeringsplatser där man kan ladda sin bil med 

normalladdning). Skälen är främst tre: 

1. Belysningsnät är finmaskigt utbyggda i tätorter. 

2. Belysningsnäten är dimensionerade efter energikrävande armaturer. 

3. Dagtid används inte belysningsnäten alls och under natten används LED- eller 

metallhalogenarmaturer som förbrukar väsentligt mindre energi än de 

högtrycksnatriumarmaturer näten byggdes för. 

Normalladdning är det som de flesta hybridbilar behöver och idag kan hantera. Vår lösning 

är ett kostnadseffektivt komplement till de snabbladdningsstationer som etableras runt om i 

landet, då ny infrastruktur inte behöver byggas. 

Intresset hos laddhybrid- och elbilsägare har varit relativt stort. Personerna i den 

referensgrupp vi valde ut har laddat vid fler än 100 tillfällen. De problem som har 

identifierats har åtgärdats och styrsystem och laddning fungerar som avsett. De största 

problemen har varit konstruktionen på de laddlådor som ursprungligen valdes, varför 

projektet överväger att ersätta dessa med laddlådor från en annan leverantör. De nya 

lådorna kommer i å fall att ersätta de redan installerade lådorna. 

Det finns redan idag ett starkt intresse från flera av Sveriges kommuner att etablera en 

totallösning för styrning av belysning och att etablera en finmaskigt utbyggd, 

kostnadseffektiv laddinfrastruktur för elfordon. Askersunds kommun är mycket nöjda och 

har tillsammans med Vattenfall beslutat att låta systemet inklusive laddlådor vara kvar. 

En teknisk förutsättning är att belysningsnätet är spänningssatt dygnet runt, vilket i vår 

systemlösning innebär att det i varje belysningsstolpe monteras en nod som möjliggör 

trådbunden tvåvägskommunikation via elkablarna (G3PLC). 

En viktig förutsättning för fortsatt kommersialisering är även en ändring av det juridiska 

regelverket. Idag finns det inget stöd i ellagen att leverera el till laddning via 

vägbelysningsnäten. Energimyndigheten lämnade i januari 2016 ett förslag till Miljö- och 

energidepartementet ”om ändring i förordningen för att möjliggöra laddning av elfordon i 

belysningsnät”. 
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6 REKOMMENDATIONER  

Baserat på resultat och diskussion ovan har projektet kommit fram till följande 

rekommendationer för framtida utvecklingsarbete.  

1. Utveckla hård- och mjukvara för att kunna erbjuda ytterligare funktionalitet. Det 

väsentliga hindret (stabil, enkel och pålitlig kommunikation) kommer med vårt 

system inte att finnas kvar. 

2. Skapa samarbete med andra aktörer för att kunna erbjuda en betalningslösning, där 

konsumenten betalar för tillgänglighet och den energi de köper. 

3. Samla upp lärdomar och förslag för förbättringar under september och oktober 2017 

och implementera de viktigaste. 

Slutligen rekommenderar projektet Energimyndigheten att fortsätta driva frågan om ändring 

i förordningen 2007:215 för att möjliggöra laddning av elfordon i belysningsnät enligt den 

hemställan man gjorde till Miljö- och energidepartementet i januari 2016.  

 

************************ 


