
Energilagring för en 
eldriven framtid.
Svensk Fordonsladdning tillhandahåller nyckelfärdiga 
energilagringssystem redo att anslutas till elnätet.



Svensk Fordonsladdning
Svensk Fordonsladdning AB är en ledande leverantör av 

helhetslösningar inom DC-laddning över hela landet.

Vi är specialister inom fordonsladdning med målet att leverera 

högkvalitativa anläggningar som är hållbara över lång tid.

Smart laddlösning med energilager.
 
Svensk Fordonsladdning tillhandahåller nyckelfärdiga energilagringssystem redo 

att anslutas till elnätet. Energilagret kan komplettera er befintliga anläggning eller 

integreras som del i kommande laddinfrastruktur. Vi erbjuder en komplett systemlösning 

där er anläggning kan styras och övervakas centralt via system som ger en smart 

laddningslösning med avancerad energihantering. 

Systemet är effektmässigt skalbart och kan anpassas efter behov. Vår lösning 

kan driftsättas direkt i er anläggning vilket leder till snabbare installation, kortare 

utförandetid för projektet och lägre kostnader. Resultatet blir en systemlösning med en 

rad fördelar för er anläggning men även för elnätet i stort. 



Vi tillhandahåller 
nyckelfärdiga 

energilagrings-
system redo att

anslutas till elnätet.
Läs mer på:

www.svenskfordonsladdning.se



Fördelar med energilagring i 
kombination med fordonsladdning
Vi tillhandahåller fullt integrerade system redo att kombineras med elfordonsladdare och 

tillhörande infrastruktur. Skalbara lösningar för energilagring ger möjlighet att skapa rätt 

laddningskapacitet för elfordon baserat på dagens behov samtidigt som man gradvis kan 

öka laddnings- och batterikapacitet när behoven ökar. En kompakt, förhandstestad och fullt 

integrerad energilagringsprodukt möjliggör snabb installation, minskade installations-

kostnader och hög tillförlitlighet.

Lastutjämning
Energi lagras under perioder med låg 

systembelastning och tillförs under perioder 

med hög efterfrågan. Det skapar en möjlighet 

att lagra energin när kostnaden är låg 

samt att över tid sänka den genomsnittliga 

toppbelastningen. Detta gör att befintlig 

elnätsanslutning kan utnyttjas maximalt och att 

en investering i ökad nätkapacitet kan undvikas. 

Topplastreduktion
Energitoppar som passerar gränsen för vad 

ni avtalat reduceras genom att ta energi från 

energilagringslösningen. Detta för att säkra 

att effektbidraget från elnätet ligger inom era 

avtalade nivåer. På så vis undviks straffavgifter 

för att ni överträder den abonnerade effekten.

Energireserv (back-up)
Energilagringslösningen möjliggör fortsatt drift i fall av kortvariga strömavbrott.

Primära fördelar: 



Sekundära fördelar

Egen energiproduktion
En energilagringslösning kompletteras med fördel av en solcellsanläggning. De 

primära fördelarna förstärks ytterliggare då ren egenproducerad energi kan tillföras 

energilagringslösningen.

 

 

Frekvensreglering 

En stabil nätfrekvens är ett resultat av balans mellan producerad och konsumerad elektrisk 

energi. Produktionen av intermittent el från förnybara källor i kombination med variabla 

laster försvårar regleringen av nätets märkfrekvens. Med ett energilagringssystem finns 

möjligheten för er att bidra med elektrisk energi när det råder brist i kraftsystemet. Genom 

myndigheten Svenska Kraftnät finns det möjlighet till ersättning för denna typ av stöd.

 

 

 



Hur fungerar ett energilager i 
samspel med fordonsladdning 
Oavsett om ni redan har en anläggning för fordonsladdning eller om ni ser det som en kommande 

investering, kan energilagring vara ett intressant komplement som möjliggör effektivisering av 

energinyttjandet samt ökad tillgänglighet för era kunder eller användare. 

Ett energilagringssystem öppnar även upp för möjligheten att integrera och optimera 

utnyttjandet av förnybara energikällor så som exempelvis en solcellsanläggning.  

I en grundläggande systemlösning har fordonsladdaren sin primära kraftkälla i nätanslutningen. 

I avtalet med elnätsoperatören finns ett tak för hur mycket momentan effekt som maximalt får 

konsumeras. Om denna maxgräns överstigs förekommer kännbara straffavgifter. För att undvika 

detta kan man endera teckna ett nytt avtal som då ger en högre genomsnittlig energikostnad. 

Eller så kan ett energilager utnyttjas för att tillföra den energi som, i stunden, behövs för att 

undvika överträdelse av en avtalad tariffgräns. 

Energilagret kan även användas för direkt matning av systemets fordonsladdare om ett 

strömavbrott inträffar eller som ett val om kostnaden för el från nätet för tillfället ligger högt. Har 

batteribanken då laddats vid ett tillfälle med låg elkostnad, exempelvis nattetid påverkar det den 

totala elkostnaden för anläggningen positivt. 

Ett annat sätt att påverka kostnaden för den förbrukade elen är att komplettera anläggningen 

med solceller och endera direktkonsumera denna energi genom fordonsladdning eller att lagra 

elen för fordonsladdning vid ett senare tillfälle.

Förutom att Svensk Fordonsladdning tillhandahåller nyckelfärdiga installationer av 

fordonsladdningssystem med energilagerlösningar så erbjuder vi även övergripande kontroll och 

övervakningssystem.

DeltaGrid®EVM är ett sådant exempel som hjälper anläggningsinnehavare med styrning av 

multipla energikällor, säkerställande av tillgängligheten på alla fordonsladdare samt sänkning av 

kostnader och förbättring av kundnöjdheten i ny och befintlig laddinfrastruktur för elbilar.

Möjligheten  
att integrera  
och optimera 
utnyttjandet  
av förnybara 
energikällor



Vårt erbjudande

Svensk Fordonsladdning erbjuder ett system för energilagring som är genomtänkt och anpassat 

för smidig installation och effektiv drift. Till det kommer en robust konstruktion för att klara en 

tuff utomhusmiljö.

Systemet är modulärt och dess kapacitet kan förberedas och skalas för kommande behov enligt 

följande:

 Kraftomvandlingskapacitet: 100 till 200 kW

 Lagringskapacitet: 315 kWh till 946 kWh

KRAFTOMVANDLINGSSYSTEM 
100-kW  /  125-kW PCS 

KOPPLINGSSKÅP
Inbyggd AC och DC kopplingspanel,

kontrollpanel, och kommunikationsenhet 

SOCKELSYSTEM

BATTERILAGRINGSSYSTEM
LFP batteri med IEC och UL certifikat



Hur ser affären ut 
 

Den affärsmässiga aspekten genom en investering i ett energilagringssystem bygger på de 

fördelar som energilagringssystem ger. 

Exempel: Om man har en last på 400 kW exempelvis 2st 200kW laddare kan ett system med 2st 

kraftomvandlingsenheter minska topplasten från 400kW till 200kW och därmed halvera kostnaden 

för månadseffektavgiften samt högbelastningsavgiften. I vissa fall kan även denna fördel 

förhindra eller förskjuta utökad nätanslutning för den ökade lasten. 

Exempel:  Om vi har ett energlagringssystem med en kapacitet på 500kWh och vi antar att den 

genomsnittliga skillnaden mellan kostnad vid hög och låg belastning är 50 öre/kWh. Då kan 

energilagringssystemet sänka energikostnaderna med 250 kr per dag. Denna nytta är inte enbart 

ekonomisk, den assisterar också elnätet genom att undvika höga laster vid specifika tidpunkter. 

Delta Grid® EVM kan arbeta med schemaläggning, det vill säga planering för att minska 

energikostnader. Detta genom att undvika att ladda fordon under vissa tider på dygnet när 

elpriset är högt. Det är en smart funktion om anläggningen har långsamladdning i kombination 

med snabbladdning. Då kan långsamladdarna ladda vid de tidpunkter då elen är billigare men 

man har fortfarande fordonet fulladdat när det är dags att åka vidare.

Exempel: I ett projekt där Deltas energilagrinssystem implementerades i kombination med 

solceller till en fastighet med 25 st laddare, både AC & DC-laddning, sparade anläggningen upp 

till 25% per månad i energikostnader tack vara de fördelar som nämndes ovan. 

För att vi på Svensk Fordonsladdning ska kunna ge er så mycket information som möjligt om hur 

affären fungerar för er anläggning behöver vi information vid kontakt. Denna information är:

 Genomsnittligt pris vid låg och hög belastning 

 Effekttarrif

 Prognoser på hur många laddningar per dag som kan vara aktuellt för anläggningen.

Vi kan så klart assistera med att ta fram denna data vid behov. Hör av er för att få mer 

information.



Spara upp 
till 25% per 

månad



Energilagerlösningens 
komponenter

Plattform för energihantering
Svensk Fordonsladdning tillhandahåller Deltas plattform för hantering och övervakning av 

avancerade energihanteringssystem för fordonsladdning, Delta Grid® EVM.

Övergripande systemfunktionalitet

 Exakt hantering av energikällor och belastningar

 Funktionalitet för hantering av laddinfrastruktur

 Knyter samman systemets komponenter och möjliggör digitala tjänster

Applikationer för fordonsladdning
 
 Statusindikering, uppdatering och underhåll av systemets laddare på distans

 Flexibel hantering av avgifter för laddning

 Planering och schemaläggning av systemets tillgångar

 Hantering av multipla stationer för fordonsladdning

 Administrering av kunder och konton

 Hantering av olika betallösningar

DeltaGrid® EVM tar fordonsladdning och hantering av en laddinfrastruktrur till nästa nivå 

med möjligheterna att integrera energilagring och förnybara energikällor som sol-el, för att 

inte bara förbättra en fastighets koldioxidavtryck utan också minska driftskostnader genom 

topplastreduktion, optimering av energikonsumtion och lastutjämning.



Smart laddning
 
Konfigurera gränser för vilken kraft    
som ska vara tillgänglig.

Gruppera era laddare med avseende    
på laddprioritet och prissättning.
 
Skräddarsy era tariffer baserat på    
tidpunkt för användning.

Optimerat energiutnyttjande 
  
Lagra outnyttjad energi under låglast eller 
nattetid för att användas under höglastperiod 
dagen efter.

Automatiserad kontroll och ett lärande system 
genom AI-baserad schemaläggning. 

Integration av sol-el med energilagring för att 
stötta fordonsladdning under höglastperiod.

Kontroll och datakommunikationssystem för energihantering

Svensk Fordonsladdning tillhandahåller utrustning för datakommunikation och kontroll som del 

i den kompletta infrastrukturen för fordonsladdning och energilagring.

Det rör sig om utrustning som knyter samman den överordnade energihanteringsplattformen 

med övriga systemkomponenter så som elmätare, kraftomvandlare, batterier och en eventuell 

solcellsanläggning.

Denna enhet är konstruerad för att agera gateway och kontrollenhet för en site. Den använder 

LTE/Ethernet på WAN-sidan för att tillhandahålla datainsamling från alla systemkomponenter via 

Modbus-protokoll och vidarebefordrar denna data till energihanteringsplattformen för vidare 

databearbetning och analys.

Gatewayen tar samtidigt emot kommandon från energihanteringsplattformen för att styra 

systemkomponenterna för att uppnå hög energieffektivitet och energianvändning. Som del i detta 

möjliggörs kontroll-, konfigurations- och nätverkshantering för en site. 

Denna innovativa plattform, med kapacitet för artificiell intelligens (AI) har sömlös integrering 

med energiinfrastruktur (solenergi och energilagring). Som en del i detta ingår funktioner för 

energikontroll, cybersäkerhet och tillförlitlighet. Dess systemfunktion och AI-algoritmer kan 

styra energiflöden exakt och automatiskt, vilket optimerar energianvändning, maximerar 

systemets prestanda vilket i sin tur optimerar ekonomin i ditt system för fordonsladdning.

Genom att möjliggöra gruppering av elbilsladdare, prioritering, dynamisk lastbalansering, 

schemaläggning, konfigurerbara gränser för laddningseffekt samt utnyttja arbitrage för 

användningstid, ger DeltaGrid oöverträffade möjligheter för hantering av er kompletta 

anläggning för fordonsladdning.

Gateway & Kontrollenhet



Kraftomvandlingssystem 

Svensk Fordonsladdning tillhandahåller dubbelriktade kraftomvandlingsenheter för 

energilagringssystem. Enheterna skapar dels den likspänning som krävs för att ladda 

energilagringssystemets batterier, samt den växelspänning som matar systemets fordonsladdare 

när energin tas från energilagret. 

Kraftomvandlarna kan endera jobba kopplade till elnätet eller frikopplade från elnätet (off-grid) 

där de exempelvis matas från en solcellsanläggning. Oavsett var enheternas matning kommer 

från så bidrar de till systemfunktionaliteten där de tillsammans med andra systemkomponenter 

skapar en komplett systemlösning.

Deltas industriledande kraftomvandlingsenheter erbjuder hög verkningsgrad i drift och låga 

förluster när omvandling inte sker. Enheterna är kompakta för att spara utrymme. Systemet 

är skalbart där flera enheter kan samverka för att erbjuda den kraftförsörjning som er 

fordonsladdningsanläggning kräver.

Konstruerade för energilagring

Verklig/reaktiv kraftkompensering för att 
förbättra kraftkvaliteten.
 
Topplastreduktion / behovsanpassad 
avgiftshantering.
 
Hantering av lastutjämning.

Hantering av strömavbrott i energireserv- 
och micro-grid-applikationer.

Förberedd för anslutning till elnätet eller 
för användning som ren energireserv.

Optimerat energiutnyttjande 
  
Skalbarhet där flera moduler kan användas 
i en konfiguration.

Förberedd för laster som kräver 3 fas 
4-tråds-inkoppling utan mellanliggande 
transformator.

Effektiv och exakt krafthantering
  
 Kraftkapacitet: 100 kW

 AC matning: 400 Vac

 Verkningsgrad: ~98%

 Krafttäthet: 400W/kg

 Responstid: <20 ms



Batteri för energilagring

Deltas litiumbaserade lagringssystem erbjuder hög systemspänning vilket ger en effektiv 

energihantering med låga förluster. Skalbarhet möjliggör anpassning till rådande behov av 

kraft och samtidigt en möjlighet att anpassa kapaciteten när behoven förändras.

Produkterna är anpassade för utomhusmiljö och dess anti-korrosionsförmåga möjliggör 

oskyddat montage utomhus med bibehållen säkerhet och tillförlitlighet. 

För att adressera problematiken rörande konfliktmineraler och erhålla en så hållbar lösning 

som möjligt väljer vi batterilösningar baserat på Litium-järnfosfat.

Skalbara och flexibla 
konfigurationer.

DC matning upp till 1000Vdc.

Kapslingsklass IP55 och rostfritt 
stål med skyddande ytbehandling.

Miljöpåverkan

Batteriskåpen innehåller fukt/
vatten sensorer för att kunna 
detektera översvämning.

Batteriskåpen är konstruerade 
för att kunna hantera seismisk 
påverkan enligt standard: GR63 
zon-4.

Maximal batterikapacitet 
315kWh per batteriskåp.

Klimathantering

Batteriskåpen är utrustade med 
individuella klimatanläggningar 
(HVAC) som reglerar 
temperatur och ventilation.
  
Systemets kylning optimeras 
och effektiviseras genom att 
luftströmmarna styrs genom 
skåpet.

Skydd för brandspridning

Rök och värmesensorer är inbyggda i 
batteriskåpen.

Innerväggar med keramisk isolering 
förhindrar spridning av intern brand.

Battriskåpen innehåller ett automatiskt 
brandsläckningssystem.

Inbyggt batteri-
övervakningssystem.



Övriga systemfunktioner

Huvudkomponenterna i energilagringssystemet är batterierna och kraftomvandlingsenheterna. 

För att erhålla en komplett systemlösning ingår förutom detta en rad supportfunktioner enligt 

följande:

 Huvudsäkringar 
 
 Övergripande kontrollenhet med batteriövervakning
 
 Ethernet switch 

 UPS batteri backup

 Sökerhetsfunktioner så som rökdetektorer och vattensensorer. 

Dessa funktioner kan samlas i ett separat skåp som anpassas utifrån vilka funktioner som behöver 

integreras och hur den fysiska installationen ska se ut. Därmed är denna del i systemet något som 

kommer att variera från installation till installation beroende av fysiska förutsättningarna på site 

samt de behov av funktionalitet som du som kund har.



Sockelsystem

Alla systemets enheter monteras på en stålsockel som inrymmer de kablar som 

sammankopplar enheterna. Sockelsystemet levereras med fördragna kablar och är 

kontrollerat i fabrik innan leverans för att underlätta installation och minimera risk för 

komplikationer vid idrifttagning.

Energilagringssystemet kan konfigureras för att möta olika energibehov. Sockelsystemet är 

förberett för två kraftomvandlingsenheter på vardera 100 kW och upp till tre batteriskåp 

på vardera 315kWh. Det ger ett spann från 100 kW och 315 KWh till 200kW och 946 kWh 

omvandlings- och lagringskapacitet i denna systemlösning. 

Sockelsystemet för kraftomvandlingsenheterna är alltid det samma så det finns utrymme för 

framtida expansion om man väljer att börja med en kraftomvandlingsenhet. Är behovet större 

än vad ett sockelsystem kan hantera så kan flera sockelsystem sammankopplas.

Platsbesparande lösning  
och snabb installation

Kablar är förmonterade från fabrik. 
Endast kommunikation och DC 
ledningar behöver kopplas på plats

Förmontering och testning innan 
leverans från fabrik förenklar 
leverans, installation och underhåll.

För att möta både dagens 
och framtida behov

Lösningen erbjuder möjligheten att 
anpassa för dagens behov och förbereda 
för expansion om systemet behöver 
utökas.

Flera sockelsystem kan byggas parallellt 
för att möta krav på högre kapacitet

Reducerar risken för olyckor  
och skyddar utrustningen

Batterihanteringssystem (battery 
management system) som övervakar 
batterisystemet från enstaka celler via 
batterimodulerna till hela energilagret.

Skydd för brand och dess spridning samt 
automatiskt brandsläckningssystem

Varje skåp är utrustat med en HVAC 
enhet samt temperatur-, rök- och 
vattensensorer.



Växel
0248 – 421 41

E-post 

info@svenskfordonsladdning.se 

Postadress 

Enåbadsvägen 2
79532 Rättvik


