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Sammanfattning 
Taxibilar körs dagligen väldigt mycket och föraren vill generellt sett undvika att behöva stanna 
och tanka bilen ofta. Därför kan det vara svårt att övertyga taxibolagen att köpa in elbilar då de 
har kortare räckvidd och längre laddningstider, jämfört med en bil med en förbränningsmotor. I 
dagsläget är världen i stort behov av att minska på de fossila utsläppen från de bränsledrivna 
bilarna. Det behövs med andra ord fler elbilar på marknaden. 
  
I Stockholm åker varje taxibil i snitt drygt en gång om dagen till Arlanda flygplats. Där köar de 
sedan i ungefär 5-45 minuter i väntan på nya resenärer. För att kunna effektivisera väntetiden har 
detta kandidatarbete varit ett projekt för att utveckla ett koncept till en laddstation som tillåter 
laddning av taxielbilar samtidigt som föraren kör fram i taxikön. På så vis kan den oundvikliga 
väntetiden i taxikön utnyttjas maximalt och elbilarnas batterier laddas upp för att kunna driva 
bilarna ytterligare några mil. 
  
Laddstationen kommer att bygga på en sladdlösning då tekniken för denna metod är mer 
utvecklad än alternativa metoder som exempelvis induktionsladdning eller en batteribytarstation. 
Sladden kommer att vara ihopvirad och placerad på undersidan av taket ovanför taxifilen och 
rullas ner då en bil ska laddas. Längs taket kommer det finnas ett spår som sladden kan åka 
utmed. Varje sladd åker utmed ett eget spår och laddstationen är konstruerad för åtta sladdar. 
 
För att konceptet ska vara genomförbart måste sladden kunna följa med bilen då den kör framåt 
och för detta ändamål kommer en accelerometer att användas. Accelerometern känner av 
lutningarna från sladden då bilen kör fram och då lutningen är tillräcklig kraftig kommer 
accelerometern att skicka en signal till en motor att aktiveras och köra framåt tills 
accelerometern inte tiltar längre. Motorn är placerad på spåret i taket och driver fram sladden i 
takt med att bilen avancerar framåt i kön. Motorn kör sedan tillbaka sladden till början av kön 
när bilen laddat färdigt och föraren kopplat ur sladden. 
  
Vid utformningen av laddstationen gjordes vissa avgränsningar eftersom för få begränsningar 
kunde ha resulterat med ett alltför teoretiskt och ogenomförbart koncept. Avgränsningar som 
gjordes var i stil med; val av standardisering, laddningstyp och bilmodell.  
 
Slutsatsen av kandidatarbetet är att fler laddstationer behövs då efterfrågan är stor, och i 
synnerhet på fler snabbladdningsstationer. Att konstruera en laddstation som tillåter maximalt 
utnyttjande av tiden kan användas som ett övertygande argument för att få taxibolagen att börja 
köpa in elbilar. Det skulle även kunna visa vägen för liknande stationer till elbilar för privatbruk.
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Abstract 
Each day taxis are driven very much and the driver want to generally avoid having to stop and 
refuel the car often. So it may be difficult to convince the taxi companies to buy electric cars 
because they have shorter range and longer charging times, compared to a car with a combustion 
engine. In the current situation the world is in great need to reduce fossil fuel emissions from 
cars with combustion engines. In other words there is a need for more electric cars on the market.  
   
In Stockholm, every taxicab sets its destination to Arlanda airport, on an average about once a 
day. They then queue there for about 5-45 minutes while waiting for new passengers. In order to 
streamline the waiting time this bachelors thesis describes a project to develop a concept for a 
charging station that allows charging of electric taxi vehicles while the driver is moving forward. 
In this way, the inevitable waiting time in the taxi queue will be used for a better purpose while 
the recharged battery can drive the cabs another few miles.  
 
The charging station will be built on a cable solution because the technology for this method is 
more developed than alternative methods such as induction charging or a battery swap stations. 
The cord will be wrapped together and located on the underside of the roof above the taxi file 
and rolled down when a car needs to charge. Along the ceiling there will be a track that the cord 
may go along. Each cord goes along its own track and the charging station is designed for eight 
cords.  
   
In order for the concept to be feasible the cord must be able to follow the car as it drives forward 
and for this purpose, an accelerometer going to be used. The accelerometer detects the gradient 
from the cord when the car pulls up and when the inclination is sufficiently strong, the 
accelerometer sends a signal to a motor to be activated and run forward until the accelerometer 
does not tilt anymore. The engine is placed on the track in the ceiling and runs the cord up as the 
car is progressing forward in the queue. The engine then runs back the cord to the beginning of 
the queue when the car is charged and the driver disconnects the cord.  
   
While designing the charging station, some limitations were made because too few restrictions 
could have resulted in a too theoretical and impractical concept. Boundaries that were chosen in 
the form of: choice of standardization, charging type and car models.  
 
The conclusion of this thesis is that more charging stations are needed given the high demand, 
and in particular more fast charging stations. Designing a charging station that allows maximum 
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use of time can be used as a convincing argument to get the taxi companies to start buying 
electric vehicles. It could also lead the way for similar stations for electric vehicles for private 
use. 
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1. Inledning 
Bränsletillgången och alternativa energikällor är på nästan allas läppar idag. Samhället är i stort 
behov av förändring när det gäller förbränningsfordon och deras energitillförsel. I den här 
rapporten riktas fokus på elbilarna och framförallt på att taxibilarna ska kunna köra på ren el. 
 
Taxibilar åker dagligen väldigt långt och enligt Gunnar Welander, miljöchef på ”Taxi 
Stockholm”, åker deras taxibilar till Arlanda i snitt drygt en gång om dagen. Frederick 
Scholander, marknadschef på Taxi020, håller med ovanstående påstående och berättar även att 
deras bilar sedan står där i kö mellan ungefär 5 – 45 minuter och väntar på att få avancera framåt 
i kön och få nya kunder. Grundidéen till projektet är att utveckla en laddstation och låta 
taxielbilarna passa på att ladda batteriet medan de väntar i kön och kör framåt, just för att 
utnyttja tiden maximalt. 
 
Elbilsmarknaden har börjat ta fart och kommit igång på riktigt, och allt fler elbilar planeras att 
lanseras i Sverige[1]. Ändå har elbilen inte lyckats gå om förbränningsbilarna i popularitet och 
det verkar vara svårt att övertyga folk att köpa elbilar. Enligt en undersökning som Kairo Future 
genomfört på uppdrag av Elforsk är tre av fyra svenskar absolut intresserade av att köpa 
elbilar[2]. Intresset finns men tveksamheten verkar ligga i bland annat långa laddningstider och 
korta körsträckor vilket innebär att det krävs fler laddstationer än vad det finns idag. 
 
1.1 Problem 
De mest relevanta frågor som ställts och de problemen som diskuterats under projektets gång är 
följande: 

 
• Vilket batteri ska den utvecklas för? 
• Vilka elföreskrifter finns om detta? 
• Vilken kontakt ska det utformas för när det inte finns någon klar standard? 
• Ska man själv behöva välja den ström och spänning bilen behöver ladda med? 
• Går bilen att ladda då motorn är igång? 
• Hur ska sladden följa med bilen när den kör framåt? 
• Hur många bilar ska laddstationen vara anpassad för? 

 
1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att uppmuntra elbilsanvändandet, särskillt taxielbilar, genom att erbjuda 
ett snabbt och smidigt sätt att ladda bilen samtidigt som tiden utnyttjas maximalt. 
Problemfrågorna ska besvaras genom att göra bakgrundsök kring elbilen samt diskutera för- och 
nackdelar kring olika alternativ. 
 
1.3 Mål 
Målet är att utveckla ett koncept till en laddstation som ska vara inbjudande och enkel för de som 
behöver ladda. Dock ska den inte vara besvärande för de som endast vill köa och inte ladda. En 
förutsättning för att bilen ska kunna laddas under hela vistelsen på Arlanda är att sladden följer 
med bilen då taxichauffören kör fram och avancerar i kön. 
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1.4 Avgränsningar 
För att undvika att projektet blir allt för stort har vissa avgränsningar gjorts. 
 

• Taxibilar 
Då de kan vara en av de som kör mest under en hel dag och är då i störts behov av att 
kunna ladda ofta och behöver laddstationer på fler ställen. 

• En plats – Arlanda 
Arlanda är en av de vanligaste platserna dit taxibilarna åker och stannar under en 
längre tid, samtidigt som det finns gott om utrymme att ladda många bilar samtidigt. 

• Tre bilmodeller – Mitsubishi MiEV, Peugeot iOn, Citroën C-Zero 
Denna avgränsning görs huvudsakligen på grund av att PSA Peugeot Citroën 
samarbetar med standardiserings organisationen CHAdeMO och tillämpar deras 
snabbladdning samt att de erbjuder både snabbladdning, på bilens vänstra sida, och 
normalladdning, på bilens högra sida. För vidare information om PSA och CHAdeMO 
se kapitel 7.1 CHAdeMO och 8. Elbilen MiEV. 

• Endast laddstationen 
Fokusen riktas på utförandet av laddstationen där sladdar, munstycken och andra 
mindre produkter kan köpas in färdiga av andra återförsäljare och lämnas därför i detta 
projekt. 

• Detaljer kring själva betalningen lämnas till eventuellt vidare projekt 
Frågor som när och var föraren betalar tas upp, dock inte hur display och menyer ser 
ut. 
 

1.5 Metod 
Det som har gjorts i projektet har varit att söka information om elbilar och laddstationer, hur de 
ser ut idag och vad som är på gång. Därefter har olika lösningar diskuterats på de problemfrågor 
som ställts samt deras för- och nackdelar. Detta för att få den absolut bästa lösningen för just 
denna laddstation. Personlig kontakt med företag och experter inom området har gjorts via email 
och telefon där fler frågor kring detaljer ställts. 
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2. Laddningskoncept 
En laddstation som tar hänsyn till de avgränsningar som bestämts, går att konstruera på ett flertal 
sätt. De tre mest aktuella alternativen presenteras nedan.   
 
A) Sladdlösning 
Den vanligaste metoden för att ladda en elbil idag är med hjälp av en sladd[3]. Kontaktlösningen 
bygger på idén att en taxibil ställer sig i taxifickan, kopplar in kontakten och påbörjar sin 
laddning. Precis som föraren skulle ha gjort med en elbil hemma i garaget. Skillnaden är att nu 
kommer sladden att följa med bilen då föraren avancerar framåt i kön. Det sker med hjälp av en 
speciell anordning som presenteras och diskuteras vidare senare i kapitel 11. Hur följer sladden 
med när bilen kör fram?. När föraren sedan hamnar först i kön och får nya resenärer kan sladden 
kopplas ur och föraren kan köra iväg. Därefter är det tänkt att sladden ska ta sig tillbaka till 
början av kön igen så att nästa inkommande fordon skall kunna laddas.  
 
B) Induktion 
Laddning med induktion går till på så vis att två plattor riktas mot varandra, med ett avstånd på 
ca 20 cm. Laddningen påbörjas automatiskt och är helt trådlöst, då den strömförande plattan 
känner av den andra strömtagande plattan med hjälp av ett magnetfält[4]. Tekniken är som 
induktionshällen för matlagningsspisar. I teorin skulle induktion vara en mer lämplig teknik för 
laddning av eldrivna fordon då denna teknik är enkel och framförallt trådlös, vilket gör den 
väldigt bekväm.  
 
C) Batteribyte 
Det tredje förslaget som beaktades var att byta ut hela batteriet då bilen skall laddas. Processen 
sker väldigt smidigt och snabbt, bilen kör endast upp på en slags ramp och ställer sig i rätt 
position, därefter sker batteribytet under bilen. Detta genomförs inom loppet av drygt en 
minut[5]. Vid längre körningar då föraren inte har ”råd” att vänta i flera timmar på att batteriet 
skall laddas till fullt så kan det vara ett smart sätt att få sin elbil fulltankad. Bytet sker snabbare 
än det skulle ha tagit att tanka en bränsledriven bil. En förutsättning för att ett sådant system 
skall fungera är att bilarna är specialbyggda efter laddstationerna och vice versa. Batteriet måste 
exempelvis sitta under bilen så det lätt kan plockas ur underifrån[5]. 
 
2.1 För- och nackdelar med olika laddningskoncept 
A) 
Fördelar:   

• Enkel idé som enkelt går att genomföra. 
• Många bilar som lanseras inom kort är utformade för sladdladdning. 
• Billig lösning. 
• Liknande tillämpningar går att hitta inom andra användningsområden. 

 
Nackdelar: 

• Omständig då föraren måste gå ur bilen och manuellt koppla in kontakten. 
• Risker med en elkontakt med höga spänningar vid eventuella slitningar. 

 
 
B) 
Fördelar:  

• Föraren behöver inte gå ur bilen. 
• Laddningen inleds automatiskt. 
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• Bra lösning för köande taxibilar då inga utstickande delar från varken fordon eller 
laddstation krävs. 

 
Nackdelar: 

• Ej färdigprövad teknik för elbilar[6]. 
• Inga utvecklade standarder för laddning. 
• Få, om inte obefintliga planer på serietillverkade bilmodeller som kommer att lanseras 

inom den närmaste framtiden. 
• Kan komplicera betalningen då det inleds automatiskt och ingen kontroll sker om vem 

som laddar. 
 
 
C) 
Fördelar:  

• Förmodligen den snabbaste metoden idag för att få ett laddat batteri. 
• Sker helt automatiskt efter betalningen. 
• Föraren behöver inte lämna bilen. 

 
Nackdelar: 

• Dyr då stationen är under marken och många batterier måste förvaras. 
• Stationen kräver mycket plats för att förvara batterierna. 
• Kräver specialbyggda bilar. 
• Bilen måste precisera sin placering rakt ovanför stationen för att undvika slitage. 

 
2.2 Slutsats för laddningskoncept 
Problemet med induktiv laddning är att utvecklingen inte hunnit lika långt som den kring 
sladdladdningar[7].  I dagsläget verkar de flesta stora biltillverkare ha planer på att inom några år 
lansera elbilar som laddas med en sladd[8], och inte ens till sladdlösningen finns det någon 
färdigbestämd standard för hur denna laddning ska gå till[9]. Än mindre lär det då finnas en 
standard för induktiv laddning då den tekniken ligger lite längre fram i tiden[7]. Dessutom 
uppstår det högre förluster med induktiv laddning jämfört med en laddning via en kontakt eller 
sladd[10]. Den induktiva laddningen kändes därmed inte som det mest aktuella alternativet för 
en laddstation som skall kunna tas i bruk inom en snar framtid. 
 
Batteribytarlösningen bidrog med värdefulla fördelar som en automatisk och snabb laddning, 
men hade samtidigt en del övervägande brister. Även om möjligheten till att ladda under den 
oundvikliga kötiden ges, betyder det inte nödvändigtvis att alla förare behöver ladda sina bilar 
till den grad att hela batteriet behöver bytas ut. Laddstationen kan i sådana fall anses vara i vägen 
för de som bara vill köa. Dessutom skulle en sådan batteribytarstation kräva ett otroligt stort 
lager som hyser plats åt alla batterier som skall slussas ut till bilarna. Det anses inte så 
fördelaktigt med tanke på det trånga utrymmet som taxibilarna i dagsläget får dela på vid 
Arlanda flygplats, se figur 1. 
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Figur 1 Skisschema över taxifilerna på Arlanda flygplats, terminal 5 [11]. 

 

Det företag som kommit fram med batteribyteslösningen, Better Place, samarbetar med Renault-
Nissan, som tillhandahåller de specialbyggda bilarna som klarar av uppgiften i fråga. Detta 
innebär att taxibolagen tvingas vända sig till en och samma leverantör vid inköp av elbilar. 
Därefter måste möjligheten för att genomföra batteribyten även kunna ges utanför Arlanda 
flygplats, vilket kan bli svårt då det tar stor plats och några planer på just sådana 
batteribytarstationer verkar inte finnas i Sverige[12]. 
 
Sladdlösningen betraktas som den lämpligaste lösningen för den här laddstationen, där 
taxielbilen ska kunna laddas även då de kör framåt i kön. Dels för att tekniken är tillräckligt 
mogen och erbjuder ett någorlunda brett utbud av laddstationer och elbilar, och dels för att nya 
innovationer på senare år tillåter snabbladdningar med upp till 80 % batteristyrka som laddas på 
en halvtimme, vilket kan läsas om senare i kapitel 8. Elbilen MiEV. 
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3 Dagens laddstationer 
I dagsläget har elbolagen Fortum och Vattenfall[13] börjat placera ut laddstationer i takt med att 
elbilen utvecklas och blir alltmer aktuell. Fortum har för tillfället runt 100 laddstationer i 
Stockholmsområdet[14]. Deras laddstationer bygger på ett system där kunden betalar via ett 
SMS för att kunna ladda bilen. Enligt Emilia Käck som jobbar med affärsutvecklingen på 
Fortum, har Fortum hittills installerat ett så kallat Schucko-uttag, vilket indikerar att det rör sig 
om normal laddning (långsamladdning). 
 
Vattenfall har inlett ett samarbete med Stockholm stad för att fungera som initiativtagare och 
uppmuntra införandet och användandet av elbilar i Stockholm med start 2011. Genom att erbjuda 
en ersättning på uppemot 25 % av priset på en elbil, ur en testflotta på 50 stycken elbilar och 
laddhybrider hoppas de att elbilen ska bli en allt mer vanlig syn på Stockholms gator. Bilarna 
upphandlas gemensamt av Vattenfall och Stockholm stad, där de i huvudupphandlingen siktar 
mot 6000 elbilar. Programmet kallas för ”Elbilsupphandling”[15].  
 
Vattenfall erbjuder även möjligheten för företag att placera ut laddstolpar och står för hela 
installationen med en passande åtgärdsplan för infrastrukturen[16]. Laddstationerna i landet blir 
allt fler och fler men än så länge finns inga snabbladdningsstationer tillgängliga i någon större 
omfattning[17]. 
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4. Elbilsfakta – igår, idag, imorgon 
På senare tid har elbilen blivit allt mer accepterad som ett tänkbart fordon och inte bara som ett 
"sience-fiction" scenario, som den ofta kan betraktats som. Faktum är att elbilen faktiskt har 
funnits i över hundra år. Redan 1891 utvecklade William Morrison en elbil med ett blybatteri 
och under 1900-talets början var elbilen mer populär än bensindrivna bilar[8]. Detta beroende på 
att de saknade avgaser, gick ljudlöst och för att bilar med förbränningsmotorer behövde ”vevas” 
igång innan de gick att köra[18]. Hastigheten för elbilen var då runt 20 – 30 kilometer per 
timme[19]. Det dröjde dock inte länge förrän elbilen halkade efter med försäljningen då 
räckvidden för en bensinbil var klart mycket längre jämört med elbilen. Dessutom gjorde 
införandet av den elektriska startmotorn att det inte längre krävdes någon vevgång vid start[20]. 
Dessutom lanserades en av historiens mest populära bensindrivna bilar, T-forden, som blev en 
folkbil då standardiserade bildelar monterades under högt arbetstempo och på löpande band. 
Bilpriserna kunde därmed pressas ner och förbränningsmotorn gick om elbilen i popularitet[21]. 
 
Den kanske allra största fördelen med en förbränningsmotor jämför med en elmotor är att det går 
snabbare att tanka med bensin än med el, samt att en större mängd energi ryms i en mindre 
volym i en bensintank jämfört med ett elektriskt batteri[8]. Dessutom hittade man stora oljefynd 
under förra sekelskiftet vilket bidrog till att oljepriserna sjönk och förbränningsmotorn 
betraktades som ett mer attraktivt val[18]. 
  
Efter ca 100 års dominans på marknaden tycks man våga se början på slutet för 
förbränningsmotorn inom bilindustrin, eller åtminstone dess ohotade position. Först och främst 
har de ständiga prishöjningarna på oljan[22] på senare tid och de sjunkande batteripriserna[23] 
bidragit till en alltmer lockande syn på elbilar. Samtidigt har de teknologiska framstegen kring 
längre räckvidd och livslängd samt kortare laddningstider börjat ta död på de tidigare hindren för 
elbilens plats på marknaden. Exempelvis så har nya elbilen MiEV en hastighet på runt 130 
kilometer i timmen[24] samt en räckvidd på 150 kilometer[25]. Slutligen har 
förbränningsmotorns bidrag till aktuella miljöhot i form av högre koldioxidhalter i atmosfären 
lyft fram elbilen som möjligtvis den bästa och kanske enda lösningen för en fortsatt rullande 
värld på fyra hjul.  
 
Idag investeras mycket pengar på elbilar och tekniken kring dem, och nästan alla de stora 
biltillverkarna utlovar elbilar och hybrider inom de närmaste åren[8]. Det kan dock dröja ett bra 
tag innan elbilen går om bensinbilen hävdar Sten Karlsson, lektor i fysisk resursteori på 
Chalmers, i intervju med Sveriges Radio[26]. Även om vi med hjälp av de teknologiska 
framgångarna lyckas eliminera eller minska de problem som förknippades med elbilen för drygt 
100 år sen, så finns det vissa av de problemen som än idag inte riktigt är lösta, som till exempel, 
tillgänglighet av laddstationer[27]. Ett till återstående problemet är hur elbilar som färdas längre 
sträckor ska kunna laddas utan att behöva vänta vid laddningsstationen i timmar. 
 
Om elbilen ska kunna slå igenom på allvar så måste batteritekniken utvecklas vidare och bli 
alltmer konkurrenskraftig gentemot dagens bensindrivna bilar samtidig som elbolagen bör kunna 
erbjuda en välgenomtänkt infrastruktur för laddstationer. En accepterad standard kring hur en 
elbil laddas med tanke på strömstyrkor, batterikapaciteter, kontakter och laddningstider är ett 
måste bland alla involverande aktörer. Dessa standarder verkar i dagsläget inte finnas, vilket kan 
läsas vidare om senare i kapitel 7. Standardisering kring kontakter.  
 
Det är många pusselbitar som måste falla på plats innan folk kan känna sig manade nog att köpa 
en elbil och att det slutligen kan märkas en reduktion av växthusgaser i luften.    
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Hur det kommer se ut i framtiden för elbilen talas det om i en artikel med nyteknik där Willi 
Diez, chef för forskningsinstitutet IFA (Institut für Automobilwirtschaft) säger att elbilen är 
endast en nischprodukt, och kommer att förbli det åtminstone fram tills 2020. Samt att de 
avgörande faktorer som kommer att få kunder att tveka inför eventuella köp av elbilar är dyra 
batterier, begränsad körsträcka, långa laddningstider och höjda elpriser. I samma artikel 
presenteras en genomförd studie där det uppskattas att även år 2030 så kommer mer än 90 % av 
alla bilar att ha en förbränningsmotor[28]. Men arbetet mot en grönare framtid är igång, och 
redan idag har till exempel elbolaget Fortum påbörjat utvecklingen av infrastrukturen för elbilar i 
Finland och runt 2020 uppskattar de att det kommer finnas en stor mängd elbilar på de finska 
vägarna[8]. Framtiden beror självklart på hur utvecklingen går. Byggs det fler laddstationer och 
batteriutvecklingen går framåt kan elbilen mycket väl ha en chans på marknaden. 
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5. Batterier 
En av de allra viktigaste komponenterna i en elbil är själva batteriet. Batteriet har haft en 
nyckelroll vid utvecklandet av elbilen genom historiens gång, då mycket av förutsättningarna för 
en elbils förmåga att vinna mark bland konkurrerande fordon bygger på batteriets prestanda. 
Stora resurser har lagts ner på att förbättra batterierna i form av bättre laddningsförmågor, ökad 
livslängd och slutligen längre räckvidd för bilen[29][30][31] vilket har bidragit till att fler elbilar 
är på väg eller redan kommit ut på marknaden[32]. 
 
I en elbil är eltillförseln från vägguttaget till driften i däcken centrerad kring fem 
huvudkomponenter som presenteras nedan:  
 

• Laddare 
• Batteri 
• Batteriövervakningssystem (BMS) 
• Motorstyrning  
• Motor 

 
5.1 Laddare 
 I Svenska vägguttag där spänningen ligger på 230 V och frekvensen 50 Hz flyter det växelström 
genom uttagen. Då ett batteri skall laddas föredras dock likström och det är det laddaren används 
för. Laddaren konverterar växelströmmen från eluttaget till likström och anpassar spänningen 
efter batteriets behov[33]. 
  
Då batterispänningen skiljer sig från bilmodell till bilmodell kräver dessa bilar olika laddare som 
kan konvertera rätt mängd ström och spänning. En felaktig spänning i laddaren kan antingen 
resultera med ingen laddning alls eller i värsta fall kan batteriet till och med börja brinna[34]. 
Det är med andra ord väldigt viktigt med rätt laddare till rätt bil, och denna laddare brukar i regel 
återfinnas i själva bilen[35]. Med dessa laddare tillåts en fulladdning på 5-8 timmar. För att 
möjliggöra en snabbladdning som går på en halvtimme krävs en laddare stort som ett 
kylskåp[36]. Dessa måste därför stå utanför bilen för att få plats. CHAdeMO systemet bygger 
just på denna metod, där själva laddningsutrustningen återfinns utanför bilen istället för i, vilket 
med hjälp av ett standardiserat system tillåter snabbladdningar på ett flertal olika bilmodeller 
från en och samma laddare/laddstation förutsatt att de är kompatibla med CHAdeMOs 
laddningssystem (se avsnitt 7.1 CHAdeMO ).  
 
5.2 Batteri 
Batteriet i en elbil kan betraktas som motsvarigheten till en traditionell bränsletank, men istället 
för bensin fylls den med elektricitet. Lite förenklat kan man säga att ett batteri fungerar på så vis 
att i själva batteriet finns två ämnen som reagerar med varandra. När dessa ämnen reagerar med 
varandra så avger de den elektricitet som används för att driva bilen. Då dessa ämnen befinner 
sig ihop, det vill säga i sitt ”viloläge”, är batteriet tomt och urladdat och har reagerat färdigt. Med 
hjälp av den ström som pumpas in i batteriet då det laddas går det att separera ämnena igen så att 
de efter laddningen strävar efter att återgå till sina vilolägen. Under den processen reagerar 
ämnena med varandra för att återigen avge elektricitet. Se figur 2 nedan hur hela processen ser 
ut. 
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Figur 2 Schematisk skiss över laddning- och urladdningsprocessen i ett batteri. Bilden hämtad 

från EV world Sverige[34]. 
 

Denna process kan genomföras gång på gång och räknas som en laddningscykel. Ett bra batteri 
ha en livslängd på upp till 10 000 laddningscykler. Anledningen till att ett batteris kapacitet 
försämras med tiden och behöver laddas med allt jämnare mellanrum är att alla atomerna i dessa 
två ämnen inte återgår sina ursprungsplatser efter varje laddning[34]. Därför försämras batteriets 
förmåga att laddas successivt, detta eftersom det finns färre atomer som kan reagera vid nästa 
laddningscykel. 
 
Till elbilar så finns det ett flertal olika batterityper att välja mellan, där de vanligaste är: 
 

• Litiumjonbatterier 
• Nickelmetallhydrid (NiMH) 
• Nickelkadmium (NiCd) 
• Blybatterier 

 
Vinnare i kampen för driften av elbilar tycks bli litiumjonbatterierna, som blir allt vanligare och 
vanligare i de aktuella elbilarna[37]. Dessa batterier kan ge ca 3 gånger mer energi per kilogram 
än blybatterier[38]. Litiumjonbatterier återfinns i till exempel mobiltelefoner och bärbara 
datorer. En av de främsta fördelarna med litiumjonbatterierna i elbilar är att de medför den 
längsta körsträckan bland de fyra nämnda alternativen, se figur 3. Litiumjonbatterier ska även 
räcka längre om de laddas ofta och lite åt gången[39]. 
 
Det investeras stora summor kring utveckling, produktion och även utbrytning av litium runt i 
världen. I Finland invigde man ganska nyligen (juni 2010) en toppmodern batterifabrik för 
litiumjonbatterier[29]. Även en av världens största batteritillverkare till el- och hybridbilar, SB 
LiMotive, planerar att öppna en ny fabrik i Europa, trots att företaget redan driver en av de 
modernaste fabrikerna för batteritillverkning i Sydkorea[30]. Då elbilstillverkaren Mitsubishi 
känner ett stort behov att kunna möta efterfrågan på litiumjonbatterier så har de planer på att 
möjligen köpa in sig i en litiumgruva i Sydamerika[31].  
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Nickelmetallhydridbatterier har den näst längsta körsträckan, se figur 3, och går att hitta i nästan 
samtliga serietillverkade hybridbilar. Då dessa batterier kan vara dyra lämpar de sig bra just för 
hybrider då storleken på deras batterier är förhållandevis liten. Fördelen är att de kan lagra upp 
till två gånger så mycket energi som blybatterier[34]. 
 
Nickelkadmiumbatterier kan även de lagra mer energi än blybatterier (ca 50 %) och kan hittas i 
befintliga elbilar[34]. Dock håller såväl produktionen och användningen av dessa batterier på att 
bantas ner då kadmium är en tungmetall och betraktas som väldigt miljöfarlig[40]. 
 
Slutligen finns det även blybatterier som används flitigt för mindre fordon som mopeder och 
golfbilar. Blybatterier saknar förmågan att lagra större mängder energi men är å andra sidan lite 
billigare. Blybatterier anses dock som miljöfarliga och redan år 1990 kom Sveriges riksdag fram 
med en proposition kallad ”Åtgärder mot miljöfarliga blybatterier”[41] där det anses att en 
övergång till alternativa batterier måste göras. Detta gällde även för batterier innehållande 
kvicksilver och kadium. 
 

 
Figur 3 Motsvarande körsträckor för respektive batterityp. Bilen hämtad från EV world 

Sverige[34]. 
 
5.3 BMS, batteriövervakningssystem 
Eftersom litiumjonbatterier verkar vara den mest fördelaktiga batterisorten för elbilsanvändandet 
så kommer begränsningen till endast litiumjonbatterierna att göras i denna rapport. 
 
För att litiumjonbatterier inte ska ta skada under en laddning och kunna prestera under en 
maximal livslängd får det inte laddas ur för djupt eller laddas för mycket. För att förhindra 
följande konsekvenser brukar enheter med litiumjonbatterier säljas med inbyggd elektronik som 
reglerar strömförsörjningen och anpassar den efter behov[42]. I en elbil skulle även en indikator 
kunna varna föraren när batteriet är på väg att laddas ur så denne blir medveten om att laddning 
är nödvändig, precis som det är med bilar med förbränningsmotorer. 
 
5.4 Motorstyrning/reglering 
Det näst sista steget i förloppet går ut på att anpassa den likström som batteriet levererar till 
motorn, så att den effekt som fås ut motsvarar behovet. Det vill säga då föraren trycker allt 
hårdare på gaspedalen levereras en större effekt och bilen åker slutligen snabbare framåt. 
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5.5 Motor 
Från batteriet levereras energin till motorn som slutligen får däcken att rulla. Trots att 
motortyperna kan komma i många olika typer och varianter beroende på fabrikat och modell så 
bygger de fortfarande på två grundvarianter med lite olika egenskaper[43]: växelströmsmotorn 
och likströmsmotor. Även kallade AC-motorn respektive DC-motorn från engelskans 
Alternating Current och Direct Current.  
 
I en likströmsmotor skapas ett magnetfält mekaniskt till skillnad från växelströmsmotorn där det 
skapas elektroniskt i själva motorstyrningen. De främsta fördelarna med en likströmsmotor är 
enkelheten i uppbyggnaden samt den relativt låga kostnaden, nackdelen är dock att motorns inre 
roterande komponenter med tiden slits ut och behöver bytas mot ett par nya. Eftersom 
magnetfältet i en växelströmsmotor skapas i motorstyrningen så saknas den slitbara del som 
behöver bytas ut, och kan på så vis hålla igång i flera decennier. Växelströmsmotorn kräver dock 
en någorlunda dyrare motorstyrning[34]. 
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6. Ellagar och föreskrifter 
För att en laddstation ska vara säker att använda och inte utgöra någon vidare skada mot personer 
i dess omgivning finns vissa krav på hur elinstallationerna får gå till i enlighet med 
Elsäkerhetsverkets elföreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1 och ELSÄK-FS 2010:1). Enligt Magnus 
Karlsson, elinstpektör på Elsäkerhetsverket går det att uppfylla föreskrifternas krav genom att 
följa elinstallationsreglerna enligt en viss standard (SS 436 40 00). 
 
Vid installation av laddstolpar för elfordon har Svensk Energi sammanställt en övergripande lista 
på de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller, enligt följande: 
 

• Ellagen (1997:857) 
• Starkströmsförordningen (2009:22) 
• Elinstallatörsförordningen (1990:806) 
• Förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel 
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter om viss elektrisk materiel samt allmänna råd om dessa 

föreskrifters tillämpning (ELSÄK-FS 2000:1) 
• Starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 2006:1, 2008:1, 2008:2, 2008:3, 2008:4) 
• Lågspänningsdirektivet (2006/95/EG) 

 
För djupare kunskap kring föreskrifterna hänvisas läsaren till Elsäkerhetsverket[44] samt Svensk 
Elstandard[45]. 
 
Förutom de elföreskrifter som måste uppfyllas så finns det även en IP (International Protection) 
klassificering som tilldelas elinstallationer. Enligt Vattenfall måste elinstallationer utomhus ha 
klassen IP 44 eller högre[46]. Ju högre IP klass desto dyrare. 
 
Första siffran i IP klasserna står för ”Grad av skydd mot beröring och inträngande föremål.” 
medan den andra siffran anger ”Grad av skydd mot inträngande vatten.”[47] Enligt listan i bilaga 
B1 står första siffran i IP44 för att den är petskyddad mot föremål större än 1 mm, och andra 
siffran står för skydd mot strilande vatten från alla vinklar. 
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7. Standardisering kring kontakter 
Ett problem som elbilen står inför är att det fortfarande inte finns någon bestämd standard när det 
gäller kontakter och munstycken. De modeller som det talas mest om är en standardkontakt och 
en industrikontakt[48]. 
 
Standardkontakten, även kallad normal kontakt, är ett vanligt jordat utomhusuttag som redan 
finns i miljoner hem. Industrikontakten är lite större och klarar högre strömstyrkor som gör att 
den därmed kan ladda batterierna snabbare. En nackdel med industrikontakten är dock att den 
kan kännas tung och trög, särskilt om den varit utsatt för kyla under en längre tid samtidigt som 
den är inkopplad i bilen[9]. Många tänker sig att konsumenterna kommer vilja ladda hemma 
under natten och att standardkontakten då kommer vara ledande i framtiden. Andra menar att 
konsumenterna kommer vilja kunna ladda snabbare och på andra ställen än vid hemmet. 
 
Idag klarar moderna standardkontakter upp till 16 A[48] och laddar, enligt figur 4, upp en bil 12 
mil på nästan 8 timmar. 
 

 
Figur 4 Figur över en tabell över antal mil elbilen kan köra per timme bilen laddas beroende på 

säkring samt spänning[49]. 
Anm.: Antagen energiförbrukning 2 kWh/mil. 

 
Emilia Käck på Fortum, säger i en intervju med ”Ny teknik” att ”Dagens elbilsladding tar upp 
till tolv timmar med vanlig 230 volts 1-fas hushållsel och 16 amperes strömstyrka. Effekten 
ligger här på 3 kW.” Därefter säger hon att om man höjer spänningen till 400 Volt och laddar 
med 3-fas och 16 ampere minskas laddningstiden till tre timmar. Vidare berättar Käck att nästa 
steg i utvecklingen är snabbladdningen som Japan har lanserat[35] där laddningen bara ska ta 
cirka 30 minuter. En viktig fråga som då bör ställas är om batteriet tar skada av att laddas många 
gånger med snabbladdning. Enligt Anders Erngren, PR- och Produktchef på Mitsubishi visar 
laboratorietester att efter 1000 snabbladdningscykler med litiumjonbatterier från 0-100% har 
man fortfarande 85% av ursprungskapaciteten kvar. Det vill säga batteriet förlorar inte så mycket 
av sin kapacitet när det snabbladdas och tar därför inte mycket skada. Laddstationen kommer 
fortfarande utvecklas för snabbladdning och därmed en industrikontakt. 
 
7.1 CHAdeMO 
Projektet har avgränsats till att utforma laddstationen efter Mitsubishis elbil MiEV, samt dess 
sytermodeller Peugeot iOn och Citroën C-Zero som alla tre ingår i CHAdeMO systemet. 
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Fyra av Japans största bilföretag (Toyota, Nissan, Mitsubishi och Subaru) har samarbetat för att 
ta fram detta nya snabbladdningssystem. Systemet kallar de för ”CHAdeMO Association” där 
CHAdeMO är en förkortning för ”charge de move” eller ”charge for moving”. Det är även en 
ordlek på japanska för "O cha demo ikaga desuka" som fritt översatt till svenska betyder: ”Låt 
oss dricka te medan vi laddar”[36]. 
 
CHAdeMO är en organisation där företag och andra organisatorer runt om i världen har gått med 
och stödjer. De jobbar för en internationell standard när det gäller snabbladdning av elbilarna. 
Initiativtagaren till projektet är enligt en artikel i ”Ny teknik” det stora elbolaget Tecpco (Tokyo 
Electric Power Comapany)[35]. 
 
En av förändringarna som CHAdeMO har gjort jämfört med den europeiska bilindustrin är att 
CHAdeMO valt att ha all ”laddningsintelligens” i laddstationen utanför bilen. Detta innebär att 
bilarna inte behöver rustas med dyr laddutrustning för att kunna ladda med höga effekter för att 
få en snabb laddning[35]. Därmed kan bilarna säljas billigare. Stationen känner av vilken typ av 
batteri bilen har och laddar med den strömstyrka som batteriet tål[35]. Laddstationerna laddar 
bilens batteri med likström med upp till 500 Volt spänning och 125 ampere i strömstyrka vilket 
ger en effekt på ungefär 50kW[35]. Effekten kan variera beroende på yttre förhållande så som 
omgivningstemperatur[35]. 
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8. Elbilen MiEV 
Mitsubishi har tagit fram en ny elbil som heter MiEV, se figur 5. Denna elbil är den som 
projektet utgår ifrån för att ta fram konceptet till laddstationen. Franska biltillverkaren PSA 
Peugeot Citroën har samarbetat med Mitsubishi och planerar att lansera två systermodeller av 
MiEV under deras egna varumärken[50]. Enligt Emilia Käck på Fortum heter Peugeots modell 
iOn och Citroëns modell heter C-Zero. Dessa modeller har samma egenskaper som MiEV och 
kan därför även dem laddas i den laddstation som nu ska utvecklas. Laddstationen kommer att 
vara anpassad efter dessa tre bilar men på grund av likheterna beskrivs endast MiEV vidare i 
denna rapport. Den har redan börjat lanseras och kommer representera alla tre med dess 
specifikationer. 
 

 
Figur 5 Mitsubishis elbil MiEV. Bilden hämtad från Mitsubishis hemsida[53]. 

 
Bilen MiEV har Mitsubishi valt att anpassa efter både de som vill ladda hemma under natten 
med hushållsel och de som vill kunna ladda snabbt från 0-80% på 30 minuter med ett så kallat 
snabbladdningssystem som följer CHAdeMOs system. På höger sida om bilen finns en 
”tanklucka” för en standardkontakt (långsam laddning) och på bilens vänstra sida kan man ladda 
med snabbladdning[51]. Detta var den största anledningen till varför just MiEV valdes att utgå 
ifrån då den löste problemet vid valet mellan standard- och industrikontakt. På detta sätt kan 
bilen även laddas på andra laddstationer samt under natten med vanlig hushållsel. En annan stor 
bidragande faktor var också då Frederick Scholander, marknadschef på Taxi020, berättade via 
mailkontakt att om de skulle köpa in elbilar in en större skala inom en snar framtid så skulle det 
vara från biltillverkaren Mitsubishi. Dessutom har Taxi020 som första taxibolag redan köpt in en 
Mitsubishi MiEV för att trafikera just i Arlanda flygplats[52]. 
 
I en pdf-fil som Anders Erngren, PR- och produktchef på Mitsubishi Motors Sverige, gjort 
berättar han om bilen och dess laddning och specifikationer. Normalkontakten kan ladda med 
växelström 230 Volt och 10 ampere vilket tar 8 timmar från tom tank till full, eller med 230 Volt 
och 16 ampere som ska ta 6-7 timmar. Snabbladdningen laddar med trefas med maximalt 125 
ampere och/eller 50kW som ska ta cirka 30 minuter från 0 - 80 % [25]. ”För de sista 20% 
övergår laddningen till ”långsam laddning.” säger Anders Erngren via mail till projektgruppen. 
 
Tack vare möjligheten att ladda med både långsam laddning och snabbladdning så lämpar sig 
MiEV väl för detta koncept. Då det är tänkt att bilen ska kunna laddas i taxikön samtidigt som 
föraren avancerar framåt i kön så medför dock en av MiEVs säkerhetsåtgärder ett stort problem. 
Enligt Anders Erngren går det inte att ladda bilen då motorn är igång för att undvika att föraren 
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ska råka köra iväg med kabeln inkopplad i bilen. Daniel Karlsson på Volvo Car Nordic berättar 
att deras kommande elbilar delar samma åtgärd gällande möjligheten till körning under laddning.  
 
Anders Erngren säger vidare att denna typ av funktion oftast är inbyggd i motorstyrenhet och att 
det rent hypotetiskt säkert går att koppla bort denna funktion, men att det förmodligen inte går att 
genomföra på en vanlig verkstad. Då Mitsubishi antagligen själva kan ”stänga av” denna 
säkerhetsåtgärd borde taxibolagen kunna beställa in ett flertal bilar som tillåter laddning under 
framdrivning. Eftersom denna inbyggda säkerhetsfunktion går att kringgå ansåg projektgruppen 
att det var en bättre lösning, än att exempelvis riva upp marken och bygga ett band som driver 
bilarna framåt. Dessutom kändes risken för att glömma bort sladden i bilen inte så stor då de 
endast laddar i 30 minuter. Hur denna säkerhetsfunktion kringgås undersöks dock inte djupare då 
detta är en fråga till flera biltillverkare och aktörer som bör diskuteras noggrant. Därför ansågs 
frågan som alldeles förstor för projektgruppen att ta sig an. Risken för att glömma den 
inkopplade sladden återstår dock och konsekvenserna kan bli förödande om någon kör iväg med 
sladden i bilen, därför ges förslag på hur föraren kan varnas på andra sätt: 
 

• Varje gång föraren tänker köra fram med sladden inkopplad kan en väl synlig 
indikationslampa blinka för att påminna föraren att kabeln fortfarande är inkopplad.  

• Likt det säkerhetssystem de flesta bilar har för att påminna föraren att sätta på sig 
säkerhetsbältet går det att tillämpa samma metod för just kvarsittande kabel.
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9. Kravspecifikation 
Krav måste ställas för att avgränsa projektet och för att få en lättare överskådlig bild på hur 
laddstationen ska se ut. 
 
9.1 Laddstationen skall 
• Ladda bilen samtidigt som de avancerar framåt i taxikön. 
• Ha tak över alla bilarna som skydd mot väder och vind. 
• Ha pelare och inte hela väggar, för att inte skymma taxibilarna från resenärerna. 
• Vara säker och inte orsaka person- och bilskador. 
• Inte vara i vägen för kunderna och deras packning, t ex bagageluckan. 
• Vara billig och lätt att montera. 
• Ha en enkel och lättförstålig konstruktion. 
• Kunna ladda batteriet nästan fullt under den tid taxibilen står i kön. 
• Kunna ladda 8 stycken bilar samtidigt. 

 
9.2 Laddstationen bör 
• Kunna anpassas efter andra elbilar samt laddhybrider, beroende på deras batterikapaciteter 

och laddningsluckors placeringar. 
• Kunna leverera olika strömstyrkor till olika batterier 
• Erbjuda att betalningen går enkelt och smidigt till så själva laddningen pågår så länge som 

möjligt. 
• Vara serviceanpassad. 
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10. Konceptbeskrivning 
Konceptet som har valts fram bygger på CHAdeMOs laddstationer och är utformad med en 
sladdlösning. En av de laddningsstationer som redan går att köpa och är CHAdeMO certifierad, 
har utvecklats av ett holländskt företag, Epyon Power[54]. Den laddningsstationen är tvådelad 
med en basenhet ”Terra 100.X Base Station” och en eller flera separata 
laddningsställ/laddningsstolpar ”Terra Charge Post DC”, se figur 6. Kroppen är den stora delen 
med all ”laddningsintelligens” och laddningsstolpen består av en display för betalning samt 
själva sladden med elen. Till basenheten går det även att koppla flera laddställen, vilket är bra för 
just den här laddstationen då det är många sladdar kopplade till en och samma laddstation. Enligt 
Epyon Power kan deras basenhet leverera effekten 100 KW och förse tillräckligt med ström för 
att snabbladda upp till fyra elbilar samtidigt[54].    
 
I den laddstation som nu ska utvecklas kommer endast en sladd att användas av föraren och inte 
en hel stolpe. Laddstationen är utformad för Mitsubishis nya elbil MiEV, se kapitel 8. Elbilen 
MiEV, som har både snabbladdningsmöjlighet på bilens vänstra sida samt möjlighet för långsam 
laddning på bilens högra sida. Att sladden kopplas in på sidan av bilen är en viktig egenskap då 
bilarna kan stå olika nära varandra vilket kan leda till slitningar på sladdarna ifall de skulle 
kopplas in framför eller bakom bilarna. Med sladden placerad på sidan av bilen kan även föraren 
lasta in bagage i bagageluckan utan att sladden är i vägen. Tankluckan på bilen är placerad 
bakom det bakre passagerarsätet, vilket tillåter laddning utan att sladden står i vägen för 
resenärer som ska sätta sig i taxibilen.  
 

 
 

Figur 6. Exempel på hur en laddstation från CHAdeMO kan se ut. Laddningsstationen kan ha 
flera separata laddställen kopplade till samma basenhet.  

 
Tidigt bestämdes det att laddstationen skulle ha ett tak över sig som skyddar mot väder och vind 
samt att taket stöds av pelare och inte en hel vägg som skymmer sikten för ankommande 
resenärer. Dessutom valdes sladdlösningen som bästa laddningskoncept av diverse anledningar, 
se kapitel 2. Laddningskoncept, samt att sladden skulle fästas uppe i ett tak ovanför bilen för att 
inte ta för mycket utrymme från marken då det redan är ganska trångt mellan filerna, se figur 7 
nedan. 
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Figur 7. Foto på taxifilerna på terminal 5 på Arlanda. 

 

Tanken med sladdkonceptet och att sladden hänger från taket är att den på något sätt ska känna 
av att bilen kör framåt och kunna följa efter. Hur det går till kan läsas vidare senare i kapitel 
11. Hur följer sladden med när bilen kör fram?.  
 
Uppe på taket ovanför taxifilerna kommer två stycken basenheter att finnas. Dessa kommer att 
vara kopplade till fyra stycken laddstolpar vardera och förser totalt åtta sladdar med tillräckligt 
mycket ström för att laddstationen ska kunna ladda åtta bilar samtidigt, laddstationen blir därmed 
utformad för att kunna ladda åtta elbilar samtidigt. Varje sladd kommer att hissas ner från en 
kabelvinda som återfinns cirka tre meter ovanför laddstationens grund. Vardera kabelvinda sitter 
i en box som är fäst i en skena under taket. Det är längs denna skena, detta spår som sladden 
kommer att rulla utefter, se figur 8 nedan. 
 

 
 

Figur 8 Skiss över hur en kabelvinda och skena ser ut i en fil. 
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I toppen av denna box så finns en öppning, där sladden från laddstolpen leds ifrån och som är 
kopplad till kabelvindan ovanför. Laddstolpen är i sin tur fäst vid samma ovan nämnda skena 
men ovanifrån och även den rullar med bilen då den kör fram. Varje sladd rullas därmed ut från 
varsin kabelvinda i varsin box, cirka 20 centimeter bred, som i sin tur är kopplad till varsin 
laddstolpe. De åtta laddstolparna som är fästa vid varsitt spår på takets insida är slutligen 
kopplade till de två basenheterna ovanför taket. Enligt Crijn Bouman, vice VD för 
affärsutveckling på Epyon Power, så kopplas basenheten och laddstolparna med hjälp av en 
kabel som klarar 125 Ampere och 500 Volt. Enligt Epyon kan laddstolpen positioneras på ett 
avstånd av 20 meter från basenheten[54]. Med en kabellängd på 20 meter räcker det för att 
sladden ska kunna åka fram och tillbaka längs ett spår som är cirka 30 meter långt, förutsatt att 
basenheten placeras i mitten på taket. I själva taket kommer utrymmet att delas upp i mindre fack 
kring de rörliga laddstolparna. Detta för att då kabeln som är kopplad mellan basenheten och 
laddstolpen ska kunna följa med laddstolpen. Genom att utnyttja det faktum att kabeln kommer 
sträva efter att utvidgas då den trängs in ett mindre utrymme så kan den dras fram och tillbaka 
utan att trassla in sig, med hjälp av motorn som dras fram stolpen och boxen med kabelvindan, se 
figur 9. 
 

 
Figur 9 Skiss över hur sladden från basenheten följer med kabelvindan när bilen rör sig. 

 
10.1 Laddningsförloppet 
Föraren kommer fram till laddstationen och kör fram till kön, se laddstationen i figur 8. I början 
av kön står en betalningsstation för vardera fil. Föraren går ur bilen och betalar med sitt 
företagskort för att kunna ladda (ungefär så som betalningen går till idag med bensinstationen). 
Därefter firas en ledig sladd ner till rätt höjd, föraren tar tag i sladden och kopplar in laddhansken 
i tanklocket på vänster sida av bilen där snabbladdningen kan göras. Aktivering av laddningen 
sker via displayen på betalningsstation. Därefter kan föraren sätta sig i bilen igen och köra fram 
till sin position i kön. 
 
Att stå i kön sker på samma sätt som tidigare förutom att bilen laddas samtidigt och att sladden 
följer efter bilen när den avancerar framåt i kön. Om batteriet är fulladdad innan kön är slut 
avbryts laddningen automatiskt[55] för att inte skada batteriet. Då kan föraren koppla ur 
laddhansken igen. 
 
Då bilen står längst fram på laddstationen och får nya resenärer måste föraren återigren gå ur 
bilen och avbryta laddningen vid betalningsstationen och därefter koppla ur laddhansken från 
tanklocket. Föraren kan sedan köra därifrån med resenärerna och motsvarande summa för 
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laddningen har dragits från betalningskortet. När laddningen har blivit avbruten kommer sladden 
att själv rullas upp igen med hjälp av en motor. Detta sker efter en viss inprogrammerad tid, 
exempelvis efter en minut. Då sladden är helt uppvirad kommer en annan motor aktiveras så att 
sladden börjar åka tillbaka till början av stationen igen och laddningsförloppet kan börja om med 
en ny taxielbil. Anledningen till att föraren måste gå tillbaka till betalstationen för att avbryta 
laddningen är för att man aldrig får röra kabeln eller laddhansken då bilen laddas enligt Yazakis 
instruktionsmanual för en CHAdeMO standardiserad laddhanske[56]. 
 
Om det däremot kommer en taxielbil som redan har fullt batteri kan föraren självklart välja att 
inte ladda sin bil. Då kör föraren förbi betalningsstationen och står i kön som vanligt. 
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11. Hur följer sladden med när bilen kör fram? 
Det första kravet för laddstationen var att bilarna skulle kunna ladda samtidigt som de kör framåt 
i taxikön. Det innebär att sladden måste ”känna av” att bilen rör på sig och följa efter när den kör 
fram. Det två främsta faktorerna som måste avvägas är priset och pålitligheten. 
 
De fem olika metoderna som beaktats är: 
Accelerometer 
Ultraljudssensor 
Sladden dras efter bilen 
Mekanisk lösning 
Vision system 
 
 
11.1 Accelerometer 
En accelerometer används för att mäta hur mycket ett objekt tiltar, där gravitationen är den 
acceleration som mäts[57]. Det vill säga, den mäter vinkeln som den tiltar med i förhållande till 
jordens yta. Accelerometrar används bland annat i vissa moderna mobiltelefoner[58] samt i en 
del TV-spelskontroller så som exempelvis Wii Remote för Nintendo Wii[59]. Med hjälp av en 
accelerometer kan man få ett mer verklighetstroget intryck av det man gör med produkten. Ett 
exempel är med mobiltelefonen att accelerometern mäter om användaren vill titta på ett foto och 
vrider mobiltelefonen till landskapsläge, då vrider sig också bilden till landskapsläge. 
 
Accelerometrar kan även hittas i vissa datorer då exempelvis företagen IBM och Apple har 
börjat använda sig av den tekniken. Dessa accelerometrar ska kunna känna av om någon tappar 
sin dator så den kan stänga av hårddisken innan den slår i marken[57]. På så sätt kommer 
hårddisken inte ta lika mycket skada och går förhoppningsvis att fortsätta använda. 
 
I detta projekt var tanken att en accelerometer skulle kunna placeras vid ”sladdroten” och känna 
av då bilen kört fram tillräckligt och sladden därmed dras med vilket gör att accelerometern 
börjar tilta en aning. På så vis kan accelerometern känna av när den tiltar tillräckligt mycket och 
skicka en signal till motorn att den ska börja köra framåt. Via mailkontakt med Mathias Eklund 
som arbetar på företaget Kistler, visade han en av deras enaxliga accelerometrar som skulle 
kunna fungera på laddstationen och som mäter tiltningar längs en axel, då resten ses som 
störningar. I figur 10 nedan visas hur denna accelerometer, 8315 A, ser ut. 
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Figur 10. Bild på hur en enaxlig accelerometer ser ut och dess mått[60]. 

 
En nackdel är priset då en accelerometer från ELFA kostar runt 1300 kr eller mer[61]. Priset 
ansågs dock som en lite mindre faktor då den klarar det nordiska vädret så som snö och regn bra. 
Kraftig vind skulle kunna bli ett problem men ett vindskydd kan placeras runt laddstationen uppe 
vid taket för att motverka detta. 
 
Accelerometern var den metod som valdes för att få sladden att följa efter bilen. Fördelarna var 
många och nackdelarna ansågs acceptabla med möjliga åtgärder som kan ses. Dessutom hade de 
andra metoderna fler nackdelar som verkade mer svårundvikliga. 
 
11.2 Ultraljudssensor 
En ultraljudssensor är en avståndsmätare som mäter avstånd med hjälp av ultraljud som sänder ut 
en kort puls och skickar en utgångssignal när ekot kommer tillbaka[62]. Tiden det tar för pulsen 
att skickas ut och komma tillbaka omräknas sedan till ett avstånd[63]. 
 
Ljud som har högre frekvens än 20 kHz kallas för ultraljud[64], och det är ljud som människan 
inte kan höra. Människan kan i bästa fall uppfatta ljud mellan 20 Hz – 20 kHz[65], därför 
kommer inte människorna runt omkring laddstationen att uppfatta ljuden som någonting 
störande. Ultraljudssensorer finns bland annat i automatdörröppnare och i backsensorer på 
bilar[66]. Båda dessa produkter fungerar bra utomhus, då ultraljudssensorn inte är så känslig mot 
väder och vindförhållanden. Företaget Cobra skriver om deras ”Park Master” backsensor system: 
”Backsensorn påverkas inte av väderförhållanden såsom extrem hetta eller kyla, regn, slask, 
snö, hagel fukt eller dimma”[67]. Alldeles för mycket snö kan dock täcka för sensorn så att den 
känner av snön som ett objekt som är mycket nära. ELFA säljer en ultraljudssensor där 
arbetstemperaturen ligger mellan -25˚ – 70˚[68], vilket är vanligt för dessa sensorer. 
 
En ultraljudssensor till denna laddstation skulle innebära att mätaren känner av på vilket avstånd 
bilen är gentemot sensorn och när bilen kör framåt kommer sensorn istället känna avståndet till 
marken då tanklocket sitter så pass långt bak på bilen, se figur 5 i kapitel 8. Elbilen MiEV. Då 
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tiden det tar för ekot att komma tillbaka ändras kommer motorn att signaleras och börja köra 
framåt. För att undvika störningar då sladden firas ner från taket kommer sensorn börja mäta 
avståndet först då laddhansken kopplas in i tanklocket. En bra spridningsvinkel på ultraljudet bör 
för den här laddstationen ligga runt !10˚ – 15˚ då en för stor spridningsvinkel kan resultera i att 
sensorn känner av något kringliggande objekt och därmed aktiverar motorn och orsakar slitage. 
 
En nackdel med ultraljudssensorn är att om ytan som sensorn ska mäta är vinklad från sensorn 
kommer ekot att reflekteras åt ett annat håll[69]. Ifall det händer kan sensorn tro att avståndet är 
mycket längre än vad det egentligen är och börja köra framåt trots att bilen står still. 
 
Ultraljudssensorn kan passa bra till denna laddstation då den är billig vilket är en fördel. Den har 
dock några små fel som i jämförelse väger mer än fördelarna. På grund av dessa anledningar 
väljs ultraljudsmätaren bort. 
 
11.3 Sladden dras efter bilen 
Det billigaste och enklaste alternativet hade varit om sladden med hjälp av bilens dragkraft 
framåt dras efter bilen. Även denna metod avfärdades ganska snabbt då det är tänkt att när 
sladden nått slutet av laddstationen, då bilen laddat klart och kopplat ur, måste den på egen hand 
kunna ta sig tillbaka till början av laddstationen igen. Om det då inte finns någon motor eller 
anan kraftkälla tillkopplad kommer den inte kunna göra det. Dessutom kan det uppstå för mycket 
slitningar i sladden så att sladden kan ta skada vilket innebär en stor risk för människorna och 
bilarna runt omkring då det handlar om så väldigt höga strömstyrkor. 
 
11.4 Mekanisk lösning 
Vid ett möte med Göran Manneberg, universitetslektor i fysik och docent vid Kungliga Tekniska 
Högskolan, diskuterades följande mekaniska lösning fram. 
 
Denna idé bygger på att en slags ”låda” är placerad längst upp vid sladdroten. Lådan består av ett 
ytterhölje med fyra stycken innerväggar. Två av dessa innerväggar ska kunna röra på sig i 
samma riktning som bilen kör, se figur 11 nedan. När bilen sedan kör fram samtidigt som 
sladden är inkopplad till bilen kommer sladdroten uppe vid taket att trycka på lådans 
innerväggar. Eftersom ”fram- och bak-innerväggarna” är rörliga så kommer den väggen som 
sladden trycker mot att röra sig framåt längs två styrpinnar. När innerväggen, som är utrustad 
med en kontaktdel, har tryckts in tillräckligt mycket kommer den att trycka mot en motsvarande 
kontaktdel på ytterväggen. Då dessa kontaktdelar stöts mot varandra signalerar det till en motor 
att den ska köra framåt. När lådan i sin tur är på rätt plats i förhållande till bilen igen så kommer 
sladden inte längre att trycka på innerväggen vilket medför att innerväggen åker tillbaka och 
kontakten bryts. 
 
 

 
Figur 11 Mekanisk lösning, placerad högst upp vid sladdroten. 
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Anledningen till att det finns en liknande kontaktanläggning på baksidan av ”lådan” är att utifall 
bilen av någon anledning skulle börja backa så måste sladden ändå följa med för att motverka 
slitningar i sladden. Det är även en säkerhetsåtgärd ifall innerväggen inte skulle åka tillbaka och 
lådan fortsätter framåt medan bilen står still. Då kommer sladden att börja trycka på den bakre 
innerväggen som i sin tur trycker på den yttre väggen. Om båda kontaktdelarna på både fram- 
och baksidan avger en signal till motorn samtidigt så ska systemet känna av att någonting är fel 
och koppla ur strömmen. 
 
Fördelen med denna lösning är att den är enkel och kräver inte många svåra programmeringar då 
den inte är datorstyrd. Den ansågs dock inte vara helt pålitlig då kontakterna som slås ihop kan 
kärva och riskerar att inte släppa kontakten med varandra. Det kan som tidigare nämnt leda till 
att sladden fortsätter framåt och som en säkerhetsåtgärd kommer systemet att stängas av, vilket 
kommer kräva vidare reparationer. Styrpinnarna kommer dessutom att vara oljiga och ifall damm 
eller liknande sätter sig där kan det bli svårt för innerväggen att röra på sig, vilket innebär 
opålitlighet och att ytterligare service kommer behövas för att åtgärda eventuella fel. Denna 
metod valdes därför bort då nackdelarna ansågs allt för stora. 
 
 
11.5 Visionsystem 
Ett visionsystem består i princip av en kamera som registrerar olika saker beroende på 
användningsområdet. Fördelen med detta är att den ser bilen och blir på så sätt pålitlig vid bilens 
rörelse. Via mailkontakt med Robert Romedahl, Systemingenjör på ÅF, Industry Division 
berättade han att kameran som var tänkt att placeras vid ”sladdroten” måste titta efter en unik 
bild placerad på bilen, en ”referenspunkt”, och kan då få motorn att följa efter just den bilden när 
bilen rör på sig. Vidare trodde han att det kunde bli svårt att få systemet pålitligt just för denna 
sorts tillämpning då bilen kan bli smutsig eller få snö över hela taket vilket kommer skymma den 
unika bilden. Dessutom skulle troligtvis varje sladd vara utrustad med varsin kamera för 
upplösningens skull, det vill säga åtta stycken, vilket kommer resultera i högre kostnader. 
 
Denna metod valds bort då kostnaderna tycks bli högre än för de andra alternativen samt för 
opålitligheten som uppstår på vintern och andra tillfällen då bilen är smutsig. 
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12. Diskussion och slutsats 
Vid utformning av laddstationen har flera möjligheter och problem stötts på gällande de 
avgränsningar och krav som ställdes i början av projektet. Frågan kring de olika 
laddningskoncepten togs hand om tidigt och efter noga jämförelser valdes sladdlösningen. 
Induktion kändes som en mycket bra framtida kandidat, eftersom den tekniken i teorin fungerar 
bra. Skulle det även gå att bygga in induktionsplattor för användning vid längre sträckor som 
motorvägar borde tveksamheterna till elbilen kunna försvinna. Sladdlösningen valdes på grund 
av den teknikens utveckling samt att elbilarna som har och kommer lanseras inom kort är 
anpassade för att laddas med sladd. 
 
Den andra stora frågan som berörde projektet var hur sladden i sig skulle följa efter bilen och hur 
skenorna i taket som de rullar på skulle vara utformade. Först diskuterades det att sladdarna 
skulle förflyttas kring ett rektangelformat spår så att de en efter en kunde ta sig tillbaka till början 
av taxikön. Då uppstod dock problemet med scenariot ifall någon ”tagit ner” en sladd men 
därefter sedan ångrar sig, det vill säga påbörjat en laddning men avbrutit den mitt under 
laddningen. Skulle sladden då börja följa efter framförstående sladd eller hur skulle den ta sig 
runt till början av kön igen utan att krocka med någon annan sladd? Utifrån vidare funderingen 
föddes idén om att ha åtta enkla spår där varje sladd har sitt egna spår. Genom att införa 
parallella separata spår blir varje sladd oberoende av varandra, och skulle någon förare mot all 
förmodan avbryta en laddning så skulle sladden helt enkelt ta sig tillbaka till början av kön utan 
att störa någon annan pågående laddning. Eftersom sladden endast firas ner då föraren vill ladda 
bilen kommer laddstationen inte att påverka de som inte behöver ladda utan bara vill stå i kön.  
 
Hur sladden teniskt sett skulle följa efter bilen resulterade med ett flertal tänkbara alternativ. 
Dessa ställdes upp och för- och nackdelarna diskuterades. Den lösningen som till en viss början 
ansågs som det bäst lämpade förslaget ersattes gång på gång av andra alternativ då det var flera 
egenskaper fick beaktas och många krav att uppfylla. Till sist valdes accelerometern då den inte 
hade några större avgörande nackdelar förutom priset. Det ansågs dessutom mer gynnsamt att 
inverstera mer i en produkt som är mer tillförlitlig för dess syfte vilket därmed minimerar 
servicekostnader.  
 
Det faktum att föraren måste gå tillbaka till betalstationen för att kunna avbyta en laddning kan 
betraktas som ett omständigt steg i en ny och modern laddstation. Detta ansågs dock inte som en 
övervägande nackdel och därvid drogs inga omfattande åtgärder. Om det däremot gick att ta tag i 
laddhandsken på ett säkert sätt samtidigt som bilen laddas vore det en bra lösning att kunna ha en 
start- och stoppknapp på den. Då slipper föraren att gå tillbaka de dryga 30 metrarna. Ett annat 
alternativ vore att ha ett par stolpar med displayskärmar längs laddstationen där föraren kan 
starta och stoppa laddningen. Ännu fler idéer går säkert att tillämpa och det enda som sätter 
gränserna är priset.  
 
Det största problemet som stöttes på under projektets gång var att motorn på en Mitsubishi 
MiEV inte kan vara på då bilen laddas med elektricitet. Som en åtgärd för att komma runt detta 
problem diskuterades möjligheten att installera ett rullband i marken som bilarna kunde åka 
längs. Idén avfärdades snabbt då en sådan lösning skulle kräva stora investeringar och ett 
omfattande byggnadsarbete för att riva upp marken och placera rullbandet. En enklare lösning 
vore att helt enkelt ta bort denna säkerhetsåtgärd och istället införa en annan, som en 
varningslampa eller dylikt, som fortfarande varnar föraren. Detta för att föraren inte ska riskera 
att köra ifrån laddstationen med sladden fortfarande inkopplad i bilen. Ett beslut om en alternativ 
säkerhetsåtgärd måste dock flera aktörer besluta sig om. Projektgruppen ansåg att ett sådant 
centralt beslut inte kunde tas internt och därför gjordes inga djupare analyser. 
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Slutsatsen av arbetet med laddstationen är att den här typen av laddning kan vara ett bra 
argument till att få folk, särskilt taxibolagen att köpa elbilar. En alternativlösning på 
förbränningsmotorerna är viktigt i dagens samhälle för att motverka växthuseffekten. Därför 
behövs en vidareutveckling med tekniken kring elbilarna för att bemöta de efterfrågor som ställs. 
Med hjälp av den här rapporten kan möjligheter öppnas för fler liknande snabbladdningsstationer 
för elbilar i privat bruk. Genom att presentera en konceptlösning som uppmuntrar 
elbilsanvändandet genom att tiden utnyttjas maximalt utan att besvära köandet för övriga förare 
så har syftet och målet med denna rapport uppnåtts.  
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14. Bilagor 
 
B1 Siffrornas betydelse i IP klasser 
Första siffran: 
 
0 Inget skydd 
1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm  
2 Petskyddad mot föremål större än 12 mm  
3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm  
4 Petskyddad mot föremål större än 1 mm  
5 Dammskyddad  
6 Dammtät  
 
Andra siffran: 
 
0 Inget skydd  
1 Skyddad mot droppande vatten  
2 Skyddad mot droppande vatten. Max vinkel 15° 
3 Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60° 
4 Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar 
5 Skyddad mot spolande vatten från munstycke  
6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten  
7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada 
8 Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning 


