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Sammanfattning 

Det ställs allt högre krav på personbilar med avseende på bränsleförbrukning, CO2 emissioner 

och partikelutsläpp. Sedan den första miljöklassningen av bilar kom 1993 har kraven skärpts i 

omgångar och idag finns klassningarna 2000, 2005, EEV och El och Hybrid i Sverige. Allt 

fler biltillverkare väljer att lansera miljöbilar och i mars 2011 var 403359 miljöbilar 

registrerade i Sverige, en ökning med 35 procent mot föregående år.  

Arbetets mål var att utveckla ett koncept på en laddstation som gör det möjligt att ladda 

eldrivna taxibilar medan de står, alternativt kör sakta framåt, i en taxikö. Taxichaufförer 

intervjuades på två taxistationer i anknytning till Stockholms centralstation med syftet att 

kartlägga deras kö-vanor med avseende på kötid och hur frekvent taxikösystemen användes.  

Information inhämtades från Internet med sökmotorn Google och KTH Bibliotekets sökmotor 

för artiklar MetaLib. Vetenskapliga artiklar för grundläggande induktion, induktiv laddning, 

elbilar och fordon studerades och resulterade i en förenklad modell för beräkning av en 

induktiv koppling. Modellen uppskattade spoldimensioner, tillverkningskostnader och 

verkningsgrad hos trådlös energiöverföring. 

Slutkonceptet är en betongstolpe som monteras i marken vid sidan av körfilen. 

Energiöverföringen sker induktivt och utan fysisk kontakt mellan bil och laddstation. Med en 

spoldiameter på 700 mm är det möjligt att överföra energi med en verkningsgrad på över 50 

procent vilket anses som hög verkningsgrad för trådlös energiöverföring. Maximala avståndet 

mellan bil och laddstation är 210 mm. 
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Abstract 

The requirements on today’s cars regarding fuel consumption, CO2 and particle emissions 

have been getting higher since the first classification of an environmentally friendly car in 

1993. Today there are four classifications in Sweden; 2000, 2005, EEV and El and hybrid. 

More car manufacturers choose to develop and release environmentally friendly cars and in 

mars 2011 there were 403359 environmentally friendly cars registered in Sweden, a 35 per 

cent increase from 2010.     

The goal with this project was to present a concept of an automated system that enables taxi 

drivers to use the time queuing in taxi lanes for charging their batteries. A pre-study was 

conducted where taxi drivers from outside the central Stockholm train station were 

interviewed. Results from the interviews indicate that taxi drivers regularly have to wait for a 

mean 21 minutes for a customer. 

Scientific articles on the principals of induction, inductive charging, electric motors and 

vehicles were studied and resulted in a simplified model of an inductive coupling. The model 

was used to estimate coil dimensions, manufacturing cost and wireless energy transfer 

efficiency.  

The final concept is an inductive charging station that is mounted on the side of the taxi-lane. 

With a coil diameter of 700 mm it is possible to charge at a maximum distance of 210 mm 

with a transfer efficiency of above 50 per cent. This is considered as high efficiency for 

wireless energy transfer. 
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1 Inledning 

Det ställs allt högre krav på personbilar med avseende på bränsleförbrukning, CO2 emissioner 

och partikelutsläpp. Sedan den första miljöklassningen av bilar kom 1993 har kraven skärpts i 

omgångar och idag finns klassningarna 2000, 2005, EEV och El och Hybrid i Sverige 

(Transportstyrelsen, Transportstyrelsen, 2009).  

Miljöbilar såg sitt genombrott 1997 med Toyota Prius som är världens första serietillverkade 

hybridbil och 2007 såldes den i en miljon exemplar(Toyota). Allt fler biltillverkare väljer att 

lansera elbilar och i mars 2011 var 403359 miljöbilar registrerade i Sverige, en ökning med 35 

procent mot föregående år (Vattenfall AB, 2011).  

Taxibolag i Stockholm byter ut fler och fler av sina bilar mot miljövänliga alternativ så som 

hybridbilar. Till exempel körs Sveriges första helt eldrivna taxibil av taxibolaget Taxi 020 vid 

Arlanda med omnejd från och med april 2011 (Rabe, 2011). 

Laddhybridbilars räckvidd är approximativt 100 km (Helmersson, Hybridbil, 2009), vilket ej 

räcker till för taxichaufförernas färder.   

1.1 Syfte 

Syftet med kandidatexamensarbetet är att se till att taxibolag ska kunna utnyttja tiden då deras 

eldrivna taxibilar står i en taxikö till att ladda bilarnas batterier. Således kan räckvidden och 

tillförlitligheten ökas. 

1.2 Mål 

Arbetets mål är att utveckla ett koncept på en laddstation som gör det möjligt att ladda 

taxibilar medan de står, alternativt kör sakta framåt, i en taxikö. Den 27 maj 2011 skall ett 

laddstationskoncept vara framtaget och upplagt på Bilda  (KTH Intranät, 2011). 

1.3 Avgränsningar 

För att begränsa arbetets omfattning formulerades avgränsningar. Laddstationen skulle enbart 

vara anpassad till utformningen av taxistationen på Centralplan i Stockholm samt endast till 

bilmodellen Volvo V60 Plug-in Hybrid. Laddstationen skulle vara markmonterad. Endast 

laddningsstationen skulle konstrueras, nödvändiga modifieringar av bilen utlämnades. 

2 Informationssökning 

Information inhämtades från Internet med sökmotorn Google och KTH Bibliotekets sökmotor 

för artiklar MetaLib. Huvudsakliga sökord var ”Induktiv laddning”, ”Elbilar”, ”Laddstolpar”, 

”Induktion” och ”Betong”. Information har även inhämtats från Nationalencyklopedin och 

vetenskaplig litteratur. 
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3 Förstudie 

En marknadsundersökning utfördes för att samla in kunskap om elbilar, den utvalda bilen 

Volvo V60 Plug-in Hybrid, vilka laddstationer som finns i nuläget och vilka sorts fordon som 

i nuläget utnyttjar induktiv laddning. Det sammanställdes även teoretisk information om 

elektromagnetisk induktion och dess hälsorisker. Vidare intervjuades taxichaufförer för att 

undersöka hur de förhåller sig vid en taxistation.  

3.1 Elbilar  

Elbilar kan delas upp i två kategorier, hybridbilar och rena elbilar. Två väsentliga skillnader 

mellan dessa är att en hybrid har en förbränningsmotor som driver bilen i samspel med dess 

elmotor. En elbil drivs enbart med en eller flera elmotorer. Båda kategoriernas batterier är i 

regel uppladdningsbara och deras elmotorer kan fungera som generatorer vid regenerativ 

bromsning (Helmersson, Elbil, 2011). 

3.1.1 Hybridbil 

Hybridbilar är försedda med en förbränningsmotor samt en eller flera elmotorer. 

Förbränningsmotorns drivmedel kan vara bensin, diesel, etanolbränsle (E85) eller 

förbränningsgas. Elmotorn har en högre verkningsgrad än förbränningsmotorn och ger en 

renare drift (Helmersson, Hybridbil, 2009).  

Klassificering av hybridbilar sker efter bland annat motorernas funktion, graden av eldrift och 

uppladdningsmetod. En seriehybridbil drivs endast av elmotorn, ty förbränningsmotorn ej är 

integrerad i bilens drivsystem. Förbränningsmotorn driver enbart en generator som alstrar 

elektricitet för uppladdning av elmotorns batterier. I en parallellhybridbil kan 

förbränningsmotorn och elmotorn samverka eller användas var för sig (Helmersson, 

Hybridbil, 2009).  

Parallellhybridbilar delas upp i två kategorier efter graden av elhybridisering; mildhybrid och 

fullhybrid. Mildhybridbilen drivs med förbränningsmotorn. Elmotorn används till vid start 

och tomgångskörning samt för att ge kraft vid belastningar. En fullhybridbil har kraftigare 

elmotor och större batterikapacitet än en mildhybridbil. Vid kortare färder i lägre hastigheter 

används elmotorn och vid längre färder i högre hastigheter kopplas förbränningsmotorn in 

(Helmersson, Hybridbil, 2009). 

Laddhybridbilar är den senaste sortens hybridbilar. Deras motorer är större och batteripaket 

kraftfullare än parallellhybridbilars. Batterierna laddas relativt snabbt via en sladd inkopplad i 

ett vanligt eluttag. Laddhybridbilar kan drivas endast med elmotorerna vid färder upp till cirka 

100 km. Därefter, när batterierna börjar bli förbrukade, kopplas förbränningsmotorn in som 

drivmedel (Helmersson, Hybridbil, 2009).  
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3.2 Volvo V60 Plug-in Hybrid 

Laddhybridbilen Volvo V60 Plug-in Hybrid, se Figur 1, drivs med en elmotor och en 

dieselmotor. Med knappar på instrumentbrädan kan föraren välja mellan att köra i tre olika 

lägen; Pure, Hybrid, och Power. 

När bilen körs i Pure-läget används endast elmotorn i maximal utsträckning. Bilens räckvidd 

blir då upp till 50 km. I Hybrid-läget drivs bilen av ett samspel mellan diesel- och elmotorn. 

Power-läget innebär att båda motorerna drivs maximalt samtidigt (Vattenfall AB, 2011). 

  

Figur 1. Volvo V60 Plug-in Hybrid1. 

För att ladda bilens elmotor ska ett konventionellt 230 V jordat eluttag användas. Beroende på 

strömstyrka varierar laddningstiden (Vattenfall AB, 2011), se Tabell 1.  

Laddningstid (h) Strömstyrka (A) 

3 16 

4,5 10 

7,5 6 

Tabell 1. Full laddningstid av Volvo V60 Plug-in Hybrid beroende på strömstyrka. 

Batteriet i elmotorn är av sorten litium-jon batteri. Bilen kommer att börja produceras år 2012 

(Vattenfall AB, 2011). 

  

                                                 
1
 http://www.vattenfall.se/sv/file/370_180_volvo_wallbox_17321513.jpg (2011-04-20) 

 

http://www.vattenfall.se/sv/file/370_180_volvo_wallbox_17321513.jpg
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3.3 Laddstationer 

Det finns två sorters laddstationer; laddstolpar och batteriväxlingsstationer. Vid laddstolpar 

kopplas en elkabel mellan stolpe och bil för laddning av fordonet, Figur 2. Under hösten 2008 

började infrastrukturen för att underlätta hybrid- och elbilskörning i Stockholm att byggas upp 

genom att allt fler laddstolpar blev monterade i staden (Helmersson, Elbil, 2011). 

 

Figur 2. Laddstolpe2. 

Vid en batteriväxlingsstation byts bilens batteri ut mot ett fulladdat batteri, se Figur 3. Detta 

sker genom att bilen kör upp på en ramp där en robotarm tar bort det urladdade batteriet under 

bilen och ersätter det med det fulladdade. Bilägaren äger då inte batteriet, utan hyr det av 

batteriväxlingsstationen (Better Place, 2011). 

   

Figur 3. Batteriväxlingsstation3 t.v. och ramp4 t.h. 

3.4 Induktiv laddning av fordon 

Induktiv laddning av elfordon förekommer idag bland annat inom industrin. Där drivs 

transportfordon i fabriker med inducerad ström från ledningar monterade i golvet. Det finns 

även exempel på hur liknande teknik tillämpas inom kollektivtransport. Företaget Bombardier 

har utvecklat en spårvagn vid namn PRIMOVE vars energiförsörjning helt och hållet utgörs 

av induktion. Energiöverföringen sker genom att ledningar i marken inducerar en spänning i 

spolar monterade på spårvagnens undersida (Bombardier, 2011). 

  

                                                 
2
 http://driving-dutchman.com/wp-content/gallery/better-place-sonol/better-place.jpg (2011-05-06) 

3
 http://driving-dutchman.com/wp-content/gallery/better-place-sonol/1.jpg (2011-05-06) 

4
 http://www.windowsfordevices.com/images/stories/betterplace_switch.jpg (2011-05-06) 

http://driving-dutchman.com/wp-content/gallery/better-place-sonol/better-place.jpg
http://driving-dutchman.com/wp-content/gallery/better-place-sonol/1.jpg
http://www.windowsfordevices.com/images/stories/betterplace_switch.jpg
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År 1996 startades företaget Flanders' DRIVE i Belgien som bedriver forskning inom induktiv 

laddning av väg-gående fordon (Flanders' DRIVE , 2011). Flanders' DRIVE samarbetar bland 

annat med Volvo och Bombardier samt utvecklar tillsammans med Volvo ett trådlöst 

laddsystem åt deras kommande elbil, C30 BEV (Hållén, 2010). 

Även BMW utvecklar en egen typ av trådlös laddning. Ett samarbete blev tillkännagivet år 

2011 mellan BMW och Siemens med målet att utveckla ett autonomt och kontaktlöst 

laddsystem. Enligt Science Business är tekniken färdig att testas i juni 2011 i Berlin, Tyskland 

(ScienceBusiness, 2011). 

Utöver Volvo och BMW är Mitsubishi, Nissan, GM (Hållén, 2010) och Toyota (Witricity, 

2011) fler exempel på biltillverkare som utvecklar induktiv laddning åt sina elbilar.  

3.5 Elektromagnetisk induktion 

En ström som flyter i en ledare ger upphov till en spänning eller och genererar ett 

elektromagnetiskt fält (Eriksson, 2011). Michael Faraday och Joseph Henry insåg på 1830-

talet att denna princip kunde reverseras genom att omvandla elektromagnetiska fält till ström. 

I elektromagnetisk induktion används inducerad spänning för att åstadkomma ström. Genom 

att introducera ett föremål för yttre och varierande magnetfält, skapas det variationer i 

föremålets egna magnetfält. Således induceras en ström (Eriksson, 2011). 

Induktionslagen är en av Maxwells ekvationer för elektromagnetism och visar hur den 

inducerade spänningen, u, beror av variationer i strömstyrka och riktning över tid. Den kan 

även bero av det magnetiska flödet, Φ, och antal lidningar i spolen, N. 

 𝑢 = 𝑁
𝑑Φ

𝑑𝑡
= 𝐿

𝑑𝑖

𝑑𝑡
 (1) 

Det magnetiska flödet som omger ledaren är vinkelrät mot ledarens riktning och definieras 

 Φ = 𝐵 ∙ 𝐴 (2) 

där B är den magnetiska flödestätheten och A är ledarens tvärsnittsarea. Spänning som uppstår 

i en spole då ström flyter igenom den är proportionell mot strömstyrkan och kallas induktans, 

betecknas L 

 𝐿 =  Φ ·  𝐼 (3) 

Vidare beror spänningen över en spole av spolens geometri (Johansson, 2010). 

3.6 Hälsorisker av elektromagnetiska fält 

Med magnetfält gäller att ju starkare ström som används, desto starkare blir magnetfältet. Men 

dess styrka avtar exponentiellt med avståndet. Därav beror exponering av magnetfält bland 

annat på hur nära en person befinner sig magnetfältets källa (Strålsäkerhetsmyndigheten, 

2010). 

3.6.1 Hälsoeffekter 

Forskning om magnetfält kan orsaka cancer har pågått i närmare 30 år utan att kunna ge ett 

säkert besked. I oberoende studier har det däremot framgått ett samband mellan barns 

exponering av magnetfältsstyrkor över det normala och en något ökad risk att de senare 

drabbas av leukemi. När hänsyn har tagits till flera andra tänkbara riskfaktorer kvarstår 

sambandet mellan magnetfältsexponering och barnleukemi. Forskare har ej funnit någon 

biologisk mekanism till förklarandet hur magnetfältsexponering skulle kunna orsaka leukemi. 
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Exponering av magnetfält har bedömts som möjligen cancerframkallande av 

Världshälsoorganisationen, WHO (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2010). 

Mycket starka magnetfält kan påverka kroppens nervsignaler, då växlande magnetfält skapar 

elektriska strömmar genom kroppen. Hur starka magnetfält som krävs för att ge upphov till 

omedelbar påverkan råder det stor samstämmighet om (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2010). 

Det bedöms osannolikt att magnetfältsexponering skulle kunna påverka hjärt- och 

kärlsjukdomar. Om det skulle kunna påverka neurologiska sjukdomar är i nuvarande 

kunskapsläge oklart (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2010). 

3.6.2 Elektromagnetiska fälts människopåverkan 

Arbetsmiljöverket har fastställt hur elektromagnetiska fält påverkar människor när de utsätts 

för dessa fält (Marinko, 2011). Påverkningarna beror på fältens frekvens och styrka: 

 Frekvenser upp till 10 MHz bildar ström i kroppen. 

 Frekvenser över 0,1 MHz skapar även värme i kroppen. Desto starkare fält desto mera 

ström och värme. 

 Frekvenser över 10 MHz bildar endast värme i kroppen. 

3.7 Taxichaufförers kövanor 

För att kartlägga taxichaufförers taxikövanor genomfördes en intervjustudie den 31 mars 

2011, se Bilaga 1 för underlag. Studien begränsades till två taxistationer i anslutning till 

Stockholms centralstation; taxistationen utanför entrén på Centralplan samt på Östra 

Järnvägsgatan utanför Arlanda Express terminal, se Figur 4. 

 

Figur 4. Stockholms Centralstation sett från ovan t.v. och respektive taxistation t.h. 
 (Foto: Artur Adson) 

Huvudsyftet med undersökningen var att utöka förståelse och kunskap om hur ofta 

taxichaufförerna använder sig av dem ovan nämnda kösystemen samt den genomsnittliga 

kötiden per tillfälle. Vidare undersöktes vilken sorts bränsle som var vanligast förekommande 

för taxibilar och vad chaufförerna ansåg om dagens elbilar. Sammanlagt intervjuades tio 

taxichaufförer i tjänst från tre olika taxibolag; Taxi Stockholm, Taxi 020 och Taxi Kurir. 

Chaufförerna som deltog i undersökningen kommer att refereras till som C.A., C.B. och så 
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vidare, där C står för chaufför och efterföljande bokstav för benämning av specifik 

taxichaufför. Samtliga taxibilar kördes på miljöklassat bränsle. Sex av tio körde med biogas 

som drivmedel. Två använde drivmedlet diesel och två använde drivmedlet etanol. 

3.7.1 Kötid 

Taxichaufförernas subjektiva skattning resulterade i en genomsnittlig kötid på 21,1 minuter 

per tillfälle, se Figur 5. C.B. och C.I. menade att väntetiden kan bli betydligt längre under 

semesterperioder, ibland upp emot två till tre timmar. 

 

Figur 5. Uppskattad genomsnittlig kötid per dag. 

Antalet tillfällen då kösystemen användes var i genomsnitt sju gånger per dag, se Figur 6. 

C.B., C.F. och C.G. kunde inte ge en uppskattning och syns därför ej i figuren.  

 

Figur 6. Antal tillfällen per dag då kösystemet nyttjades. 
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3.8 Lufttillsatt betong 

Betong är ett formbart material som till största del består av stenmaterial (ballast) av 

varierande kornstorlek som binds samman av ett cementlim (cementpasta). Cementlimmet 

består av cement och vatten. För att modifiera betongens egenskaper i olika riktningar kan 

även tillsatser ingå(Elfgren, 2011).  

Konstruktioner med lufttillsatt betong (även kallad frostbeständig betong) kan utsättas för 

upprepande temperaturväxlingar, fukt och salt. Lufttillsatt betong innehåller luftporbildande 

tillsatsmedel och är vattentät. Betongen tillverkas i betongkvaliteter C25/30 och högre med 

kornstorlekarna 8, 16 och 27 mm. Konsistensen varierar mellan S2 till S4 (Swerock AB, 

2006). 

Med hänsyn till konstruktionens utformning, armeringstäthet, produktionsmetod, krympning 

och nötningsmotstånd väljs ballastgradering (maximal kornstorlek). Armeringstätheten, 

konstruktionens utformning och produktionsmetod tas även om hänsyn vid val av konsistens 

(Heidelberg Cement Group, 2011). 

Vid gjutningen ska betongen komprimeras väl. Härdningen ska ske med vatten eller täckning. 

Membranbrännare får ej användas vid härdning av frostbeständig betong. Vid härdning ska 

formen vibrera. Med kalibrerad luftmätare göra en kontroll av erfodrig lufthalt i betongen 

(Swerock AB, 2006). 

4 Konceptidé 

När koncept togs fram användes metoden brainstorming (Tonnquist, 2010). I Bilaga 3 

återfinns en kravspecifikation som formulerades för att fastställa nödvändiga och önskvärda 

krav på slutkonceptet. Utifrån dessa brainstormingen och kravspecifikationen skissades fem 

olika konceptidéer av laddstationer upp, se Bilaga 2. För att välja en utav konceptidéerna att 

utveckla användes Pugh’s decision-matrix (Ullman, 2009). 

4.1 Konceptval 

Vid valet om vilken konceptidé som skulle utvecklas ytterligare användes Pugh’s decision-

matrix. I den jämfördes de olika konceptidéerna med en utvald favoritidé med avseende på 

olika kriterium som har ställts på slutkonceptet, se Tabell 2. Kriterierna baserades på 

kravspecifikationen och viktades på en skala mellan 1-10. 

 

Tabell 2. Kriterium på konceptidéerna och viktning. 



9 

 

Konceptet Betongsugga var det bästa i Pugh’s decision-matrix. Det sattes som favorit och 

inget av de övriga koncepten resulterade i positiva poäng, se Tabell 3. 

 

Tabell 3. Pugh's decision-matrix. 

4.2 Konceptidé Betongsugga 

Konceptet Betongsugga innebar att en betongsugga med flera induktionsplattor i skulle utgöra 

en laddstation. Flera suggor kunde kopplas ihop till en vägg, se Figur 7. När bilen körde längs 

väggen eller står parkerad bredvid den, startades induktansen i en till två plattor och energi 

överfördes till en induktionsadapter i eluttaget på bilen. Adaptern skulle omvandla 

induktionen till den el som bilen behövde för att ladda batteriet.  

 

Figur 7. Skiss över konceptet Betongsugga. 
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5 Induktiv laddning 

Spolkopplingen utgörs av två resonanskretsar (RLC-kretsar) som vardera består av en resistor, 

kondensator och spole i seriekoppling. En schematisk bild av en sådan krets syns i Figur 8.  

 

Figur 8. Schematisk bild över resonanskrets. 

En resonanskrets gör det möjligt att begränsa överföringen till en viss frekvens. Energi 

överförs endast vid kretsens egenfrekvens och sambandet för egenfrekvens, induktans och 

kapacitans ser ut enligt följande:  

 𝑓 =
1

2𝜋 𝐿𝐶
 (4) 

Enligt arbetsmiljöverket bildas det värme i människokroppen om hon utsätts för ett 

elektromagnetiskt fält med en frekvens som överstiger 100 kHz. Egenfrekvensen hos 

resonanskretsen bör därför med avseende på eventuella hälsorisker maximalt antas till 95 

kHz. 

Induktansen hos en flat spole beror av spolens medelradie, a, längd, b, och lindningens varv, 

n, (Wheeler, 1928) ,se Figur 9,och beräknas  

 𝐿 =
𝑎2𝑛2

9𝑎 + 10𝑏
 [𝑚𝐻] (5) 

 

 
Figur 9. En flat spole i tvärsnitt med dimensioneringsparametrar5. 

                                                 
5
 (Wheeler, 1928) 
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Spänningen över en resonanskrets härleds ur induktans- och kapacitanslagen och beräknas  

 𝑈 = 𝑍 ∙ 𝐼 (6) 

där Z är impedansbeloppet för en växelströmskrets och definieras 

 𝑍 =   𝑅2 +  𝜔𝐿 −
1

𝜔𝐶
 

2

 (7) 

R är resistansen i kretsledningen och 𝜔 vinkelfrekvensen som funktion av kretsens 

egenfrekvens. Resistansen i ledningen, R, beror av ledningen längd, resistivitet samt 

tvärsnittsarea och beräknas 

 𝑅 = 𝜌
𝐿

𝐴
 (8) 

Resistiviteten för koppar är 𝜌 = 1,72 ∙ 10−8 Ω𝑚 (Elding, 2011). Vinkelfrekvensen 

beräknades med egenfrekvensen till  

 𝜔 = 𝜋𝑓 = 2,98 ∙ 105  𝑟𝑎𝑑/𝑠 (9) 

Effekten hos induktionskopplingen önskas motsvara den nuvarande laddaren för Volvo V60 

Plug-in Hybrid. Enligt punkt 3.2 opererade laddaren vid spänningen 𝑈 = 230 𝑉 och 

strömmen 𝐼 = 16 𝐴, vilket gav effekten  

 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 (10) 

 𝑃𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 = 230 ∙ 16 = 3680 𝑊 (11) 

Spänningen i primärkretsen beräknades enligt ekvation (4), ekvation (5), ekvation (6), 

ekvation (7), ekvation (8), och ekvation (9) med 𝑛 = 6 och 𝑎 = 700 𝑚𝑚 till 𝑈 = 197 𝑉. 

Detta gav enligt ekvation (10) laddaren den potentiella laddeffekten 𝑃𝐿𝑎𝑑𝑑𝑎𝑟𝑒 = 3150 𝑊. 

5.1 Verkningsgrad 

En förenklad räknemodell ställdes upp för att uppskatta spolkopplingens dimensioner, 

verkningsgrad och tillverkningskostnad. Förhållanden mellan verkningsgrad, dimensioner och 

frekvens hämtades från Wireless Power Consortium (Wireless Power Consortium, 2011).  

Verkningsgraden hos en induktionskoppling beror av storleksförhållandet k mellan största, D, 

och minsta, D2, spoldiameter som definieras  

 𝑘 =  
𝐷2

𝐷
 (12) 

samt avståndet mellan spolarna, z, som definieras 

 𝑧 ≤ 0,3 ∙ 𝐷 (13) 
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Spolarna dimensionerades i första hand med avseende på spolavståndet z och i andra hand på 

𝐷2.  Den minsta spoldiametern bör ej överstiga 210 mm av estetiska skäl då den mottagande 

spolen skulle monteras utvändigt på bilen. Storleksförhållandet k antogs till 0,3, vilket insatt i 

ekvation (12) gav 

 𝐷 =
𝐷2

𝑘
=

210

0,3
= 700 𝑚𝑚 (14) 

Avståndet mellan spolarna blev med ekvation (13) insatt i ekvation 

 𝑧𝑚𝑎𝑥 = 0,3 ∙ 700 = 210 𝑚𝑚 (15) 

 
Figur 10. Verkningsgrad som funktion av spolavstånd och storleksförhållande. Gäller för 

kvalitetsfaktor Q=100, vilket anses rimligt för serietillverkade komponenter (Wireless Power 
Consortium, 2011). 

 

Verkningsgraden, 𝜂, blev med valda dimensioner omkring 60 procent, vilket låg innanför 

fältet för hög verkningsgrad, se Figur 10.  

En induktionskoppling fungerar enligt samma princip som en transformator, skillnaden är att i 

en induktionskoppling saknas en järnkärna mellan spolarna. Spännings- och 

strömomsättningslagen för en transistor går därför att tillämpa på den och visar hur 

spänningen förhåller sig för en induktionskoppling enligt följande (Johansson, 2010): 

 
𝑈1

𝑁1
=
𝑈2

𝑁2
 (16) 

Med 𝑁1 = 𝑁2 och verkningsgraden, 𝜂, blev den överförbara energin enligt 

spänningsomsättningslagen   

 𝑈2 = 𝜂𝑈1 = 1890 𝑊 (17) 
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6 Utformning  

Konceptets utformning och mått begränsades främst av bilens utformning, taxichaufförernas 

kövanor och induktionens limitationer. Betongutformningen anpassades efter induktionens 

erforderliga mått, ty induktionsspolen var ingjuten i betongfoten. Konceptet realiserades med 

CAD-programmet Autodesk Inventor (Autodesk Inc., 2011) och renderingsprogrammet 

KeyShot (Luxion Inc., 2011). För ritningar se Bilaga 4. 

Då Volvo V60 Plug-in Hybrids längd, l1, var 4628 mm lång (Volvo Personvagnar , 2011) och 

längden l2 samt höjden h2 i Figur 11 var 129 mm respektive 26 mm gavs den verkliga höjden 

på den mottagande induktionsspolens centrum, h1, approximativt som 

 1 =
𝑙1
𝑙2
∙ 2 =

4628

129
∙ 26 = 933 𝑚𝑚 (18) 

Induktionsspolen i betongsuggans centrum skulle då vara placerad approximativt på samma 

höjd som den mottagande induktionsspolens centrum, h1. 

 

Figur 11. Mått på Volvo V60 Plug-in Hybrid6. 

  

                                                 
6
 http://www.zercustoms.com/photos/Volvo-V60-Plug-in-Hybrid/Volvo-V60-Plug-in-Hybrid-3.jpg.html (2011-

05-01) 

http://www.zercustoms.com/photos/Volvo-V60-Plug-in-Hybrid/Volvo-V60-Plug-in-Hybrid-3.jpg.html
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Då tanklocket på Volvo V60 Plug-in Hybrid satt på vänstersida av bilen så blev 

betongsuggorna endast vara utformade som betongstolpar, en vid varje parkeringsficka, se 

Figur 12. Detta för att föraren skulle kunna kliva ur bilen vid laddning. Betongsuggorna hade 

skapat en vägg som stod 210 mm från bilen, vilket skulle göra det komplicerat och trångt att 

öppna förardörren. 

 

Figur 12. Konceptets utformning som betongstolpar. 

Induktionsspolens diameter var 700 mm, vilken utgjorde ingjuten i betongen den bredaste 

delen av betongstolpen till 800 mm. Betongstolpens höjd var 1300 mm. För att optimera det 

maximala avståndet mellan induktionspolarna i betongstolpen respektive på bilen placerades 

betongstolpens induktionsspole långt fram i konstruktionen. Det enda som är längre fram var 

lysdioderna. 

Lysdioder sattes på framsidan av betongstolpen för att ge användaren en återkoppling av att 

laddning av fordonet skedde. De blev utplacerade som en tjockare prick i mitten med en ring 

av lysdioder längre ut radiellt. Pricken i mitten lyser konstant vid laddning. Dioderna i ringen 

tänds en efter en i rad. Fem dioder lyser samtidigt med gradvis nedtonande styrka. När en ny 

lampa tänds släcks den svagast lysande lampan. Detta ger en uppfattning av en ljusslinga som 

rör sig runt i ringen.  

För att konstruktionen ej skulle bli framtung och obalanserad lutades benet lätt bakåt i en 

båge. 
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7 Komponenter 

Konceptet innehöll tio komponenter; lysdioder, aluminiumhölje, fästen, VP-rör, elkablar 

spolhölje, induktionsspole, armeringsjärn, elektroniklåda samt betongfot, se Figur 13.  

 

 

Figur 13. Uppdelning av komponenter. Från vänster; lysdioder, aluminiumhölje, fästen, 
spolhölje, induktionsspole, armeringsjärn, nätaggregat samt betongfot. 

Lysdioder skulle ge användaren en återkoppling om att laddning av fordonet sker. 

Lysdioderna köptes in. Fästena var till för att fästa upp induktionsspolen i armeringsjärnet så 

att den hölls på plats under gjutningen. Fästena var sju stycken och formsprutas i termoplast. 

Antalet fästen var ett antagande.  

Ett hölje i aluminium skulle skydda elektroniken från skadegörelse och väta. En 

silikonpackning lades i fogen mellan betongfoten och höljet för att sluta tätt. Höljet 

tillverkades med stansning av en 5 mm tjock aluminiumplåt. Aluminium valdes som material 

då det är ett paramagnetiskt material och ej kommer att påverka induktionens 

elektromagnetiska fält (Kashy, Robinson, & Suckling, 2011). Den fästes i betongfoten med 

snäppförband. 

Ström drogs med inköpta elkablar från ett uttag i marken upp till elektroniken i betongstolpe. 

Elkablarnas tvärsnittsarea valdes med hänsyn på strömflödet och därmed värmeutvecklingen. 

Tvärsnittsarean var 2,5 mm
2
, vilket gav diametern 1,8 mm. 

För att skydda och dra elkablarna genom betongsuggan placerades inköpta VP-rör ut i 

betongformen innan gjutning. De placerades mitt i betongfoten och hade en diameter på 16 

mm.  

Koppartråd användes till lindingen i induktionsspolen. Koppar är god ledare av elektricitet 

med låg resistans (Elding, 2011).  Tråden lindades 11,5 varv runt ett cylinderblock med 

diametern 700 mm med hjälp av tryckluft. Därefter plockades blocket bort och spolen var 

klar. Spolen skyddades av ett hölje i värmetåligt gummi. 
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Betongfoten formgöts i lufttillsatt betong för att klara av upprepade temperaturväxlingar, väta 

och salt, se Figur 14. För att få en jämn yta av betongen valdes ballastgraden till 8 mm och 

konsistensen till S2. I formen skulle ett inköpt, bockat armeringsjärn hålla fast 

induktionsspolen som göts in i betongen. VP-rören placerades i mitten av formen och sedan 

påbörjades gjutningen. Under gjutningen skulle formen vibrera. Efter härdningen av betongen 

plockades formen bort och betongfoten var klar. 

 

Figur 14. Genomskärning av betongfot med armeringsjärn, induktionsspole och fästen 
ingjutet. Framsida t.v. och baksida t.h. 
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8 Ekonomianalys 

En ekonomianalys gjordes för att kontrollera betongstolpens slutpris, se Tabell 4. Analysen 

var främst baserad på 1-3-9-metoden om inget annat pris angavs (Ullman, 2009). Produktens 

försäljningspris var tre gånger så stor som dess tillverkningskostnad, vilken i sin tur var tre 

gånger så stor som materialkostnaden. Inköpspriset till de produkter som köptes in till 

tillverkningen av betongsuggan multiplicerades med tre för att få fram försäljningspriset. 

Detta för att få med kostnaden för montering av dessa produkter i den slutgiltiga 

betongstolpen. 

Priser för armeringsjärn och VP-rör inhämtades från BYGGmax (BYGGmax AB, 2011). 

Koppartrådens pris gavs av ELFA (ELFA Elektroniikka OY , 2011) . Upplyst.se gav priset på 

lysdioderna (osCommerce, 2011) och betongens pris inhämtades från Bauhaus (BAUHAUS 

& CO KB, 2011). Aluminiumets pris gavs av programmet CES EduPack 2010 (Granta 

Design, 2011). 

 

Komponent Dimension 

Materialkostnad Inköpspris 
Försäljningspris/ 

produkt á pris pris á pris pris 

Armeringsjärn 
𝐿  3000 𝑚𝑚 

⊘  10 𝑚𝑚 
- - 9,99 kr/m 30 kr 90 kr 

Lufttillsatt betong 𝑉  620 𝑙 2,88 kr/l 1786 kr - - 16 000 kr 

Koppartråd 
𝐿  25000 𝑚𝑚 

⊘ 1,8 𝑚𝑚 
- - 0,7 kr/m 18 kr 55 kr 

Elkablar* 
𝐿  2000 𝑚𝑚 

⊘ 1,8 𝑚𝑚 
- - 20 kr/m 40 kr 120 kr 

VP-rör 
𝐿  1950 𝑚𝑚 

⊘ 16 𝑚𝑚 
- - 5 kr/m 3,25 kr 30 kr 

Aluminiumhölje 𝑀  2,7 𝑘𝑔 12 kr/kg 54 kr   500 kr 

Lysdioder 𝑁  34 𝑠𝑡 - - 3,3 kr/st 110 330 kr 

Elektroniksaker* - - - - - 5 000 kr 

Total 22 000 kr 

    * Grovt antagande av pris. 

 Tabell 4. Ekonomianalys.  

Slutprodukten kom att ha ett försäljningspris på approximativt 22 000 kr. Då betongstolparna 

ej skulle massproduceras i stora mängder minskades inte priset som vid en sådan situation. 

Till taxistationen på Centralplan i Stockholm behövs det 15 laddstationer. Detta ger ett 

totalpris på 330 000 kr för införandet att betongstolpar till taxistationen. 
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9 Diskussion 

Övergången från konceptidén Betongsugga till en betongstolpe vid varje parkeringsfika 

bidrog till att priset sjönk då antalet betongsuggor/stolpar minskade. Det totala priset för 

införandet av laddstationer i taxistationen på Centralplan i Stockholm anses vara ett godkänt 

pris för att höja standarden. Laddningen sker fortfarande autonomt och kontaktlöst. Målet att 

taxibilar ska bli laddade när de står i en taxikö är uppfyllt. De kan även röra sig sakta framåt, 

men bara så länge den mottagande induktionsspolen på bilen befinner sig inom induktionens 

räckhåll. Kravet för minimalistisk modifiering av marken påverkades negativt av bytet då 

betongstolparna behövs grävas ner i marken, vilket ej behövdes med betongsuggorna. 

Det framgick i förstudien, punkt 3.4, att flera bil- och fordonsföretag satsar på att i framtiden 

ladda eldrivna bilars batteri induktivt med en platta under bilen istället för en fysik kontakt. 

Konceptet med induktiv laddning i betongstolpar kommer konkurrera med det konceptet.  

Men med betongstolparna kan nuvarande elbilsinnehavare ”vänjas” med den induktiva 

laddningen, för en senare övergång till induktiv laddning från marken. 

Då beräkningarna av den induktiva laddningen endast är basala, bör de ej förlitligas på. De är 

endast till som underlag till utformning av laddstationen.  Ur personsäkerhetssyn kan 

laddstationen vara skadlig om personer går inom den induktiva laddningens räckhåll när 

laddning sker. Detta på grund av att laddstationens frekvens på 95 Hz skapar en ström i 

kroppen. Med då behöver personen vara mindre än 210 mm nära laddstationen. Då bilen står 

framför laddstationen under hela laddningen kan ingen person ställa sig där. 

9.1 Utveckling av arbetet 

Vidareutveckling av arbetet är främst utveckling av adaptern som ska sitta i laddningsuttaget 

på bilen. Den adaptern ska omvandla induktionen från betongstolpen till en spänning på 230 

V till bilen. Ännu en vidareutveckling av arbetet är att anpassa betongstolpen till fler 

bilmodeller än endast Volvo V60 Plug-in Hybrid.  

Induktionsberäkningarna kan vidareutvecklas till mer vetenskapligt tillförlitliga beräkningar. 

Det kan även ske beräkningar av värmeutveckling i betongstolparna. 

9.2 Källor 

Nationalencyklopedin är starkt tillförlitlig källa, ävenså litteratur. Övriga källor är mer eller 

mindre bristande i vetenskaplig tillförlitlighet 

Priser på varor ändras kontinuerligt, vilket gör källorna till priser på komponenter endast 

tillförlitliga under rapportskrivande stund.   
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10 Slutsats 

Laddstationen ska vara utformad som betongstolpar med en induktionsspole inuti. 

Induktionsspolen laddar bilen med induktiv laddning. Under laddningen kan föraren kliva ur 

bilen då laddstolpen ej hindrar öppnandet av bildörrarna. Avståndet mellan bilen och 

laddstationen får maxmalt vara 210 mm för att laddningen ska ske effektivt. Den mottagande 

spolen på bilen behöver vara inom spolen i laddstationens räckhåll för att laddningen ska ske. 

Den induktiva laddningen sker med frekvensen 95 kHz för att ladda bilens batteri med 197 V 

och 16 A. Beräkningarna av den induktiva laddningen är endast av den basala sorten. Mer 

tillförlitlig induktionsberäkning kan vidareutvecklas. 

Induktionsspolen i betongstolpen är 700 mm i diameter och koppartråden lindas 6 varv.  

Betongstolparna gjuts i lufttillsatt betong för att klara av det svenska klimatet med 

temperaturväxlingar, väta och salt. Induktionsspolen, armeringsjärn och VP-rör gjuts in i 

stolparna. I VP-rören dras elkablar från uttag i marken upp till elektroniken till 

induktionsspolen. Den elektroniken ligger i en låda som skyddas av ett aluminiumhölje. 

Höljet fästs i betongstolpen med ett snäppförband. Vid laddning lyser dioder för att ge en 

återkoppling till användaren om att laddning av fordonet sker.  

En laddstation beräknas med grovt antagande kosta approximativt 22 000 kr. Då det behövs 

15 laddstationer i taxistationen på Centralplan i Stockholm kommer deras totala pris att 

approximativt bli 330 000 kr. Detta anses som ett överkomligt pris för att höja standarden vid 

en taxistation.  

Då laddstationens frekvens på 95 Hz skapar en ström i människokroppar ifall de är inom den 

induktiva laddningens räckvidd, kan laddstationen ses som farlig. 
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Bilaga 1, Enkät 

13 snabba intervjufrågor till taxichaufförer om taxibilar och köer.  

1. Hur länge har ni kört taxi?  

2. Vilket taxibolag kör ni för?  

3. Vilken typ av bil kör ni och vilken bil föredrar ni?  

4. Skulle ni kunna tänka er att köra en elhybrid eller tom. ren elbil?  

5. Om nej, varför?  

6. Hur länge skulle ni uppskatta att ni i genomsnitt står i en taxikö per tillfälle?  

7. Hur lång tid har ni stått i kö som längs?  

8. Hur ofta kliver ni ut ur bilen när ni står i taxikö? (25% , 50% ..)  

9. Hur ofta stannar ni i taxikön utanför Stockholms centralstation?  

10. Hur ofta använder ni taxikön i Arlanda och hur länge står ni där i genomsnitt?  

11. Hur ofta tankar ni i samband med att ni åker till Arlanda?  

12. Har ni själv funderat på någon möjlig förbättring?  

 



B 

 

Bilaga 2, Koncept 

 

Stolpkarusell 

Ett godtyckligt antal laddstolpar sitter på en ellipsformad banskena. En bil kopplas till en av 

laddstolparna och laddstolpen följer med bilen fram i taxikön tills bilen ska åka iväg. Då 

släpps kopplingen mellan parterna och laddstopen åker tillbaka till sitt ursprungsläge på den 

ellipsformade banskenan. 

 

Teknisk lösning: Hur laddstolparna ska ta sig runt på banskenan; kugghjul, lager och fjädring. 

 



C 

 

Laddningsarm 

På ett ellipsformat räcke sitter flera laddningsarmar på en skena. En bil kopplas till en av 

laddningsarmarna och armen följer med bilen fram i taxikön tills bilen ska åka iväg. Då släpps 

kopplingen mellan parterna och laddningsarmen åker tillbaka till sitt ursprungsläge på den 

ellipsformade skenan på räcket. 

Teknisk lösning: Hur laddstolparna ska ta sig runt på banskenan; kugghjul, lager och fjädring. 

Hållfasthetslära, dragspänning mellan bil och arm. 

 



D 

 

Induktion 

Sugga 

En betongsugga med flera induktionsplattor i . Flera suggor kan kopplas ihop till en vägg. När 

bilen kör längs väggen startas induktansen i en till två plattor och energi överförs till en 

induktansadapter i eluttaget på bilen. Adaptern överför induktansenergin till vanlig energi 

som laddar bilbatteriet. 

 

 

Teknisk lösning: Elektronik, ihopkoppling av suggorna. Tillverkning, hur suggorna ska 

tillverkas och induktionsplattorna ska placeras inuti suggan. 

 

 



E 

 

Räcke 

Likt suggkonceptet sitter flera induktionsplattor på ett räcke. När bilen kör längs räcket startas 

induktansen i en till två plattor och energi överförs till en induktansadapter i eluttaget på 

bilen. Adaptern överför induktansenergin till vanlig energi som laddar bilbatteriet. 

 

Teknisk lösning: Hållfasthet och induktion. 



F 

 

Vägplatta 

Flera vägplattor med induktans i läggs ihop till en ram/bana som taxibilarna kör på. 

Laddningen sker mellan vägplattans induktansplatta och en laddningsplatta under bilen. 

Adaptern överför induktansenergin till vanlig energi som laddar bilbatteriet. 

 

Teknisk lösning: Elektronik, ihopkoppling av vägplattorna. Tillverkning, hur vägplattorna ska 

tillverkas och induktionsplattorna ska placeras inuti vägplattan. Hållfasthetslära, 

tryckspänning av bilarna. 
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Bilaga 3, Kravspecifikation 

 

Produkten skall: 

 Ladda bilbatteri i taxibil medan bilen rör sig sakta framåt vid taxistation 

 Vara säker 

 Vara pålitlig 

 Vara användarvänlig 

 Vara hållbar 

 Klara svenska klimatförutsättningar 

 Kunna ladda 10 bilar samtidigt 

 Utföra laddning utan att strömavbrott sker 

 

Produkten bör: 

 Utföra laddning autonomt 

 Vara lätt att installera 

 Minimera modifiering av omgivning 

 Lätt att transportera 

 Självrenand 
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Bilaga 4, Ritningar 
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