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Sammanfattning  
 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur elbilar används och kan användas som taxibilar 
samt att finna en lösning för laddningen av dessa fordon som är anpassad för 
taxiverksamheten. Den metod som används är att genom användarstudier samt 
informationsinhämtning via observationer och internet skapa en bild av hur taxiverksamheten 
ser ut idag samt hur elbilar i allmänhet nyttjas. 

Resultatet av undersökningen är en lösning med snabbladdare i form av en laddstolpe 
som placeras på uppställningsplatser för taxibilar i en innerstad. Laddstolpen är anpassad för 
att passa väl in i urban miljön utan vara skrymmande eller allt för uppseendeväckande. 

Slutsatsen är att även om denna lösning inte bygger på någon ny teknisk företeelse så är 
det en lösning som idag inte existerar i denna form. Lösningen är lätt att vidareutveckla till en 
färdig produkt, den är implementerbar i städer idag. Vilket gör lösningen intressant och 
aktuell. 
 
Abstract  
 
The objective of this report is to investigate how electrical vehicles can be used as taxis and to 
find a solution that will make the charging process better adapted for the taxi agency. The 
method used to achieve this is that via user studies and information acquirement through 
observations and internet create an account for how the taxi business works today and how 
electrical vehicles is used. 

The result of this is a fast charging station that can bee placed right next to a waiting area 
for taxis in a city center. The system is developed to blend in well in an urban environment 
without being bulky or causing to much attention. 

The conclusion of this its that any similar solution does not exist today in this form even 
though this does not implement any new technical solutions. This means that this solution 
easily could be developed into a finished product and could easily be implemented in cities 
today.  This makes this a solution that is both interesting and topical.  
     



	  

Förord  
 
Denna rapport beskriver utvecklingsprocessen till framtagandet av ett system för laddning av 
eltaxibilar i en innerstadsmiljö. Projektet har pågått under vårterminen år 2016. Resultaten 
presenteras löpande och fokus under arbetet har leget i att objektivt ta fram ett system som 
fungerar med befintligt regelverk och som är implementerbart med dagens teknik.  

Vi vill tacka Stefan Ståhlgren och Conrad Luttorp för fint handledarskap och rådgivning. 
Vi tackar Kristoffer Roslund och Josephine Adorelle som arbetar med Teslas ladd 
infrastruktur samt Teodor Hällestrand vid Tesla, Mall of Scandinavia. De ha bidragit med 
kunskap och insikt i framtida strategier samt med prisuppgifter.  

Ytterligare skänker vi tack till säljavdelningen på ABB som bidragit med större insikt i 
deras laddsystem och prissättning. Dessutom vill vi tacka Hedvig Paradis på Scania som 
bistått med kunskap om induktiv laddning från pågående forskningsprojekt med Scania buses. 
Sedermera vill vi ägna tack till Rolf Sandberg på Hybricon Buses som bistått med kunskap 
om deras system för OPC laddning på bussar.  



	  

Ordförklaringar:  
 
Elbil – Bil enbart driven med elmotor och batteri 
OPC – Opportunity Charging 
QFD – Quality function deployment  
Arlanda – Stockholms internationella flygplats 
CAD – Computer aided design, Solid edge ST8 
Växthusgaser – Koldioxid, metangas och andra gaser som bidrar till växthuseffekten. 
Laddstolpe, Laddstatiom – Stationsenhet för laddning av elbilar 
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Inledning 
1.1   Bakgrund  
Världen håller på att förändras. Global uppvärmning är ett hot mot vår vardag. 
Temperaturhöjningar och andra naturkatastrofer kommer som följd av ökade växthusgaser i 
atmosfären. Växthusgaserna från transportsektorn globalt står varje år för 14 % av de totala 
utsläppen [1]. Alla insatser som på något sätt hjälper till att sänka utsläppen är därför bra. Det 
är av den anledningen viktigt att agera redan idag. Det vi kan göra för att undvika stora 
katastrofer och ge oss själva bättre möjligheter i framtiden är genom att redan idag minska 
och i bästa fall sluta producera växthusgaser som bidrar i onormal takt till atmosfärens 
uppvärmning.   

De första bilar som gjordes var elbilar. Den första bilen med förbränningsmotor kom 
1887 i Tyskland, den första eltaxin även kallade Hummingbirds kom 1887 i England [2]. 
Flera faktorer så som snabb utveckling av förbränningsmotorn och en inte lika snabb 
utveckling av batterier i början av förra seklet ledde till att bilar med förbränningsmotor blev 
dominerande. Insikten om hur miljön påverkas av dessa bilar med förbränningsmotor kom 
dock långt mycket senare. Idag har bilar utsläppskrav och är gjorda för att optimera 
användningen av de bränslen som finns. Dels för att spara på den inte förnybara råvaran olja 
samt för att miljöpåverkan skall minskas. 

Ett sett att lösa utsläppsfrågan är att köra bilar som inte släpper ut några växthusgaser 
alls. Det finns alternativ på marknaden idag såsom elbilar och ett fåtal bilar drivna av vätgas. 
Elbilen har kommit starkare och starkare de senaste åren, det har att göra med att batterierna i 
bilarna har fått bättre kapacitet och lägre vikt. Detta leder till att bilarna med batterier för de 
flesta ändamål har en godkänd räckvidd. 

Sveriges regering har satt som mål att Sverige bör ha en helt fossiloberonede 
fordonsflotta år 2030 [3]. En stor del i att uppnå det målet är att börja använda elbilar i större 
utsträckning redan idag.  
 

1.2   Projektbeskrivning 
Projektet skall finna en effektiv lösning på hur laddning av eltaxibilar hanteras i 
storstadsregioner och på taxiparkeringar. Dessa skall anpassas för att kunna implementeras 
med dagens teknik och med dagens behov. Samtidigt som de fungerar för morgondagens 
taxiverksamhet.  
 
”Taxibilar står ju ofta och väntar vid våra större kontaktpunkter som järnvägsstationer, 
flygplatser etc. Denna väntan borde kunna användas för en uppladdning av fordonens 
batterier. Och eldrivna bilar är ju speciellt lämpliga i storstadsmiljö.  
Uppgift: Ta fram en laddningsstation speciellt kopplingen bil mot el för taxifickor där bilarna 
står och väntar” – Problemformulering från uppdragsgivaren Stefan Ståhlgren & Conrad 
Luttorp.  
 
 
 

1.3   Syfte och övergripande mål med projektet 
Mot bakgrund av miljöproblem som finns idag är syftet med detta projekt att undersöka 
möjligheterna till användning av elbilar som taxibilar. Målet är att finna en lösning för 
laddning av befintliga bilar med enbart små modifikationer till bilen. Ytterligare skall 
projektet leda till en lösning som kan implementeras redan idag.  
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1.4   Avgränsningar 
Enbart laddning i en urban stadsmiljö kommer att undersökas. Tekniska begränsningar 
rörande hållfasthet, elektrotekniska samt termodynamiska beräkningar kommer ej att 
undersökas. Fokus ligger på att formulera det bäst tänkbara sättet att ladda en eltaxi idag samt 
formgivning och funktion av detta system.  
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Snabbladdning 
 
Snabbladdning är ett samlingsbegrepp för att beskriva konduktiv laddning som utförs av en 
laddstation med effekt på ca 50kW. Laddstationerna drivs av olika aktörer och de finns med 
flertalet kontakter som passar olika bilar, se figur 1.  
Från och med 2017 kommer CCS vara den standard som ska användas för laddning av 
elfordon i Europa, det krav som EU har formulerat för laddstationer avser dock enbart 
allmänna laddstationer [4].  
 
 

 
figur 1, från vänster; CHAdeMO, CCS och typ 2 laddkontakt 

1.5   Tesla Supercharger 
Tesla är en snabbt växande elbilstillverkare som har ett eget nätverk av laddstationer. De 
kallas för Tesla Supercharge- nätverk, se figur 2. Laddningen är gratis för Teslaägare. 
Stationer finns utsatta längs med motorvägar på servicestationer och rastplatser runt om i hela 
Europa. Laddplatserna är tänkta att användas vid långresor och inte för daglig laddning av 
batteriet.  Superchargestationerna har en laddningskapacitet på 120kW fördelat på två 
laddstolpar. Det innebär att två bilar som laddar på samma uppsättningspar av stolpar delar på 
120kW. Fördelningen varierar beroende på vilken av bilarna som har störst behov av 
laddning. När det enbart är en bil som laddar nyttjas hela styrkan i den mån batteriet klarar av. 
En laddning av halva bilens 90kWh batteri tar då 20 minuter. Vid nästan fullt batteri går 
strömstyrkan ner för att inte skada cellerna i batteriet. Denna övergång sker vid ca 80% av 
batterikapaciteten. Det är rekommenderat att inte ladda mer än 80% vid daglig körning av 
samma anledning.  Tesla använder sig av en anpassad kontakt av Mennekes typ 2 som i 
vanliga fall enbart kan ta emot växelström men som i tesla är gjord för att även ta emot 
likström.  
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figur 2, Tesla laddkarta för Supercharger 
 
Tesla Model S har en omvandlare för 11kW i bilen, det finns möjlighet att utöka kapaciteten 
till 16,5kW [5]. Det innebär att växelströmsladdning som mest kan ske med ladd effekten 
16,5kW.  

1.6   Elbolag 
Vattenfall använder sig av ABBs laddstolpe Terra J53 [6], den har tre olika ladduttag, se figur 
1. Dess laddstolpar står utplacerade på bland annat parkeringsplatser. Vattenfall har 
laddstationer i centrala Stockholms perifera delar så som Gärdet och Södermalm, se figur 3. 
 

 
figur3, Vattenfall laddkarta för snabbladdare i Stockholm 

 
Stolpen har en kapacitet på ca 50kW beroende på laddtyp. De kommer med olika kontakter 
för laddning som passar de allra flesta bilar som kan ta emot snabbladdning. De olika 
kontakterna är CHAdeMO (>50kW, DC), CCS, (>50kW, DC), och typ 2 (>43kW, AC), se 
figur 1 samt 4. 
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figur 4, Vattenfalls snabbladdare på Zinkensdamm, Södermalm. 

 
Fortum har ett antal laddstationer utplacerade i Stockholm. Några av dessa är 
snabbladdningsstationer, det finns i Norrtull, Garnisonen och på Kungsholmsstrand. De är av 
samma typ som Vattenfalls laddstolpar. Ytterligare finns Clever, ett företag som ofta 
samarbetar med bensinstationer och sätter upp laddstolpar där. De använder sig också av ABB 
laddstolpar. I Stockholm finns det en Clever laddstolpe på Statoil Universitetet [7].  
 

1.7   Kostnad för laddning  
Vattenfall tar 3 kr/minut när en bil står och laddar. Fortum tar 2 kr/minut för laddning i sina 
stationer. Clever erbjuder abonnemangslösningar för laddning av elbilar, de har olika 
kostnadsnivåer för laddning. Utan att binda upp sig genom att köpa utrustning eller 
abonnemang kostar det 5kr/kWh att ladda på Clevers laddplatser. Elförbrukningen för Tesla 
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Model S är slaget över ett år. En Tesla förbrukar 200Wh per 10 kilometer [8]. Jämfört med 
konventionella bilar som går på diesel eller bensin kostar enligt tabell [1] nedan.  
 
Kostnad	  för	  laddning	  

	   	  
	  

Vattenfall	   Fortum	   Clever	   Hybrid*	   Diesel**	  
kr/kWh	   3,6	   2,4	   5	  

	   	  kr/min	   3	   2	   4,17	  
	   	  kr/mil	   7,2	   4,8	   10	   4,2	   6	  

*Toyota	  Prius,	  2016	  
**Mercedes	  E-‐klass	  220d,	  2016	  

Tabell 1, kostnad för laddning i snabbladdningsstation 
 

Fossilbränslebilarna är räknade med ett bensin samt dieselpris per den 17 april 2016. Där 
förbrukning för stadskörning använts. Dessa bilar har observerats vara populära bland 
taxiförare i Stockholm idag. 
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Icke konventionella laddsystem 
1.8   Induktiv laddning 
Induktiv laddning använder sig av magnetfält för att överföra elektricitet. Detta kräver en 
sändarplatta och en mottagarplatta. Mottagarplattan kopplas ihop med bilens batteri och 
sändarplattan kopplas konduktivt till elnätet. Det finns olika styrkor på konduktiv laddning 
mycket beroende på hur stora mottagare- och sändarplattorna är. Samt hur stora och med hur 
många varv spolarna i vardera platta. Effekten för fordonsapplikation varierar från 3kW [9] 
hemmaladdning för bilar och upp till 200kW i buss applikationer, bussarna med induktiv 
laddning har en mottagarplatta under bussen som är 2.2x0.9m och väger ca 400kg [10].  

1.9   Opportunity charge for buses 
Opportunity charge laddsystem för buss utnyttjar bussens förutbestämda rutt. Då kan 
placering av laddstationer och batteristorlek optimeras för olika linjesträckor och olika 
förutsättningar med varierande trafik. 

Hybricon bus systems AB i Umeå är ett svenskt företag som levererar helt elektriska 
bussar och laddsystem för implementering i lokaltrafik. De trafikerar idag kollektivtrafik i 
Umeå och planerar att under 2016 expandera till fler städer [11]. De har bussar som trafikerar 
en förutbestämd rutt. De använder sig av en laddeffekt på 700kW med laddtiden på ca 180 
sekunder [12] Batterierna som används i OPC bussar är av en annan typ än de 
litiumjonbatterier som ofta används i personbilar. Bussarna använder sig av 
Litiumnitratbatterier, dessa batterier är tyngre men med fördelen att de snabbt kan ta emot 
laddning utan att skadas [11]. TOSA 2013 i Geneve är ett annat exempel på ett bussprojekt 
som arbetar med OPC laddning [13]. De har en förutbestämd körcykel med bestämda 
laddstationer. Systemet är väldigt snarlikt det som används av Hybricon buses. SLs busslinje 
73 som går från Ropsten till Karolinska sjukhuset använder sig av hybridbussar som 
snabbladdar i ändstationerna. Dessa är ett använder sig av hybridteknologi samt OPC system 
[15]. 

1.10  Batteribyte 
Batteribyte är ett system som funnits på försök hos vissa biltillverkare. Ett sådant företag är 
Tesla där man i Kalifornien har en anläggning för att snabbt och automatiserat byta Tesla 
Model S batterier [16]. Systemet fungerar så att en bil med tomt batteri åker in i som ett 
garage där det får ett nytt batteri. Batteriet sitter under bilen och byts därför underifrån. 
System där batteribyten finns kräver stora investeringar och detta system är därför inte alls 
vanligt. Det finns på ett fåtal platser över världen. Det närmsta rent geografiskt är i Danmark, 
där fungerar det för Renault Fluenze ZE [17]. Systemet som används är ett från Better Place 
som idag har gått i konkurs [18]. För att systemet skall fungera behövs batterier på lager till 
den/(de) bilar som kommer för att byta batteri. Biltillverkare har olika batterier och 
utformning av dessa. Ett batterisystem för en elbil kan väga upp mot 600kg [19] och 
anläggningen för detta system är komplicerad och stor. Stationen blir dessutom mer 
komplicerad om flera olika batterier skall förvaras samt kunna hantera flera olika typer av 
bilmodeller.   
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Användarstudie 
 
En studie görs med hjälp av intervjuer, dokumentation och observationer av användningen 
och hålltider hos taxichaufförer. Studierna beträffar främst el taxichaufförer, dock tas 
generella väntetider i taxiköer från chaufförer som kör med konventionellt fossilt bränsle.   

1.11  Eltaxi idag 
Idag i Stockholm används i regel endast Tesla Model S som elfordon i taxiverksamhet. Från 
intervjuer med taxiförare framkommer det att ett körpass för en chaufför är mellan 300 och 
400 km på en dag, se bilaga 1. Räckvidden för en bil under ett körpass är detsamma.  En 
chaufför laddar för att vara beredd på det oförutsägbara, det vill säga en långkörning i slutet 
av ett pass. En typisk körcykel för befintliga bilar är att starta dagen med en full laddning, 300 
till 400 km, i reell räckvidd, se bilaga 1. Efter halva körpasset åker man och snabbladdar bilen 
för att komma upp i ca 80% laddning. Detta görs oftast i Teslas Supercharger station ca 20km 
norr om Stockholm i infra city.  En laddning från 10% till 80% laddningsnivå tar 30 till 40 
minuter. Vilket ger ca 300 km räckvidd.  Det finns snabbladdningsstationer innanför tullarna 
som är uppsatta av Vattenfall, Fortum eller av Clever. Dessa används i stort sätt inte då de 
enligt taxiförarna ej är kostnadseffektiva, se tabell [1].   

För elbilar ges idag en supermiljöbilspremie ut om 40 000kr som dras av från 
nybilspriset [20]. ”För en Tesla Model S med taxiutrustning är nybilspriset ca 1.1 miljoner.”- 
(Teoder Hällestrand, Sales Advisor ,Tesla Motors Mall of Scandinavia, 18-4-2016)  

1.12  Arlanda taxi remote system 
Arlanda ligger 43km från centrala Stockholm, där används ett kösystem för samtliga taxibilar 
på flygplatsen. Kösystemet är utvecklat av Apcoa parking, det är utvecklat för att främja 
nyttjandet av miljövänliga bilar där bilarna får poäng utifrån hur miljövänliga de är[21]. Detta 
system gör att en 100% elbil går före i kön och på så vis får kortare väntetider. Idag väntar en 
elbil lite till inte alls, se bilaga 1. 
 
 
Hålltiden är mellan 5 min och 5 timmar för en taxi med miljöklassning som en vanlig 
personbil av hybrid eller diesel modell. Detta varierar starkt beroende av tid på dygnet, 
efterfrågan från resenärer, samt förhållandet av hur många som åker taxi till respektive från 
Arlanda.  
 

1.13  Eltaxi i världen 
Thriev är ett Londonbaserat bolag som enbart kör eltaxi. De leasar elbilar från kinesiska 
BYD. Idag har de ett 50 tal bilar verksamma. Dessa fördelas på 65 chaufförer som dagligen 
kör ca 190 kilometer av bilens totala räckvidd på 300 kilometer. Bolagets VD har som mål att 
år 2018 ha 5000 bilar verksamma i London. Thrievs bilar laddas i snabbladdningsstationer 
som är uppsatta i London. Det finns fyra stationer som bilarna laddas vid. Tanken är att lämna 
en laddande bil och byta till en ny fulladdad för fortsatt arbete [22]. 
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Kravspecifikation & QFD 
 
Kravspecifikationen utvecklades under projektets gång för att anpassas till de förutsättningar 
som gavs av bland annat förundersökning och användarundersökning.  Vidare togs till miljö 
och användarvänlighet i beaktning. Utifrån dessa undersökningar lokaliserades de krav som 
ansågs viktigast. De faktorer som primärt behöver tas hänsyn till är: 
 

•   Snabbheten	  för	  en	  laddning	  
•   Tillgänglighet	  
•   Enkelhet	  i	  användning	  
•   Säkerhet	  vid	  användning	  

	  
Ytterligare ställdes krav om anpassning till en urban miljö samt storlek mot omvärlden. Dessa 
kompletterades med hög automation och låga totala omkostnader, dels vid installation samt 
vid drift och underhåll.  Detta för att projektet skall kunna implementeras i en stadsmiljö utan 
för stor anpassning av människorna som vistas i miljön. Utifrån hur taxi används idag behövs 
en laddtid för bilar på 10km per laddad minut, detta för att antalet eltaxi är litet och 
efterfrågan på dessa är hög. Många företag strävar efter att sina kunder och anställda enbart 
eller i den mån det är möjligt skall åka elbil.  

De gjordes med hänseende till befintliga laddningsmöjligheter som är implementerbara 
på en taxiapplikation idag. Där undersöks och jämförs olika metoder för laddning. Fullständig 
kravspecifikation och QFD, se bilaga 2 och 3.   
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Konceptspår 
 
Fyra konceptspår arbetades fram från användarstudien och informationsinhämtningen. 
Analogimetoden har i samspråk med TRIZ [20] metoden använts för att konvertera lösningar 
som är tänkta för andra branscher och applikationer för att passa till en taxiapplikation.  
 
 

1.14  Snabbladdningssystem 
Ett snabbladdningssystem likt de som används av Tesla och Vattenfall. En laddstolpe som ger 
likström kopplas till en bil. Effekten i laddningen arbetas fram för att ge en snabb laddning 
utan att batterierna tar skada. Vanlig hålltid för en taxi i centrala Stockholm är mellan ingen 
några få minuter till några timmar. Genomsnittet är däremot 25 minuter enligt intervjuer, se 
bilaga 1. Idéskisser togs fram för att visualisera en laddstolpe, se figur 5.  
 

  
 

figur 5, konceptskiss av laddstolpe. 
 

1.15  Batteribyte 
System för batteribyte finns utvecklade och är operativa idag. En undersökning togs vid för 
att se om denna applikation kan användas till taxiverksamheten som finns i Stockholm. 
Eventuell installation på Arlanda flygplats samt i centrala Stockholm kontrollerades. 
Möjligheten till att införa ett batteribytessystem finns ty det har funnits liknande system i 
Köpenhamn samt i Kalifornien. De stationer som finns idag har enbart möjlighet att byta en 
storlek av batterier, se figur 6 
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figur 6, Batteribyte 

1.16  Induktiv laddning 
Idag finns induktiv laddning med hög effekt som forskningsprojekt för bussar och bör även 
kunna implementeras på bilar. Det som krävs är en mottagarplatta på bilen med tillräckligt 
stor kapacitet. Idag används mottagarplattor som är 2,2x0,9m till bussapplikationen [10]. Idén 
arbetades vidare och gjordes om för att passa till en personbil, en idéskiss visar hur en 
laddning av bil kan se ut, se figur 7.  

 
figur 7, Induktiv laddning av eltaxi 
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1.17  Opportunity Charge 
Konceptet utvecklades från hur det används till bussar. Där har bussen en förbestämt rutt med 
laddning utplacerad för att gå en viss sträcka och hastighet. Det utvecklas för att få ett 
användbart interface mot bilen. På bussarna sitter kontaktskenor på bussens tak. Där kan de 
inte bli i kontakt med en person under laddning. En personbil har lägre tak laddning via taket 
skulle därför kunna innebära en säkerhetsrisk, se figur 8.  
 

 
figur 8, OPC för bil med varierad placering av laddmottagare.  
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Konceptval 
 
Kesselrings elimineringsmatris används för att besluta om vilket koncept som arbetet skall 
fortgå med. Där vägs faktorer som hämtades från Kravspecifikationen och QFD. Olika 
egenskaperna viktas beroende på nytta till produkten samt till användaren.  De viktigaste 
egenskaperna som togs i akt vid viktningen var  
 

•   Snabbhet	  i	  laddning	  
•   Tillgänglighet	  för	  laddning	  
•   Säkerhet	  vid	  användning	  
•   Passa	  in	  i	  Urban	  miljö	  
•   Billig	  laddning	  
•   Enkel	  att	  använda	  

 
Matrisen gav två koncept som var bäst anpassa till kraven, se bilaga 4. Dessa var konduktiv 
laddning i en snabbladdare med likström samt induktiv laddning med en trådlös överföring av 
laddning. Det som avgör för snabbladdarens fördel är möjligheten till att ladda snabbt. En stor 
mottagarplatta krävs för Induktiv laddning. Detta gör det svårt att implementera redan idag då 
bilarna behöver byggas om och tillverkare behöver ställa om sin produktion för att 
implementera denna laddnings lösning redan idag. Konduktiv laddning kräver ingen till liten 
ombyggnation för bilen.  
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Metodik för vidareutveckling 
 
Konceptet med konduktiv laddning arbetas vidare och en produktframtagningsprocess för 
utformningen och produktegenskaper arbetades fram.  

1.18  Idégenerering  
För idégenerering användes Brainstorm med hjälp av Osborns modell [24]. 
Förändringsfaktorer tog då fram för hur konceptet kan ändra form och placering. Det som 
arbetas fram är hur placeringen på ladd anordning och sladdhantering. De faktorer som 
användes vid Osborns modell var: 
 

•   Förstora	  	  
•   Förminska	  
•   Ersätta	  
•   Omarbeta	  
•   Reversera	  
•   Kombinera	  

 
Dessa skissas upp till olika lösningar och fungerar som språngbrädor för vidareutveckling för 
samma spår, se figur 9. 
 

 
figur 9, variation av laddplacering med Osboures modell. 

 
Placeringen av laddkontakten utvärderas och sätts i en elimineringsmatris, där de olika 
placeringarna från Osboures utvärderas objektivt, se bilaga 5. Det resulterar i en laddstation 
som har laddhandtaget enkelt åtkombart för användaren.  

En morfologisk matris gjordes för att konceptuellt få fram idéer om hur ett interface 
mellan bil och laddstation kan se ut. Ett problem som undersöks är hur skyddsluckan som 
täcker hon-kontakten på bilen kan se ut. Målet är att skapa ett interface som tillåter chauffören 
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att åka från ladd platsen utan att kliva ur bilen. Det innebär att skyddet skall koppla från 
kontakten samt stänga locket för kontakten, likt ett tanklock på en konventionell bil. Olika 
lösningar för problemet tas fram samt kombineras, se bilaga 6.   
 

1.19  Formgivning och färgsättning 
För att uppfylla de krav på tillgänglighet som fastställts krävs det många laddstationer i 
innerstaden. Detta medför att formgivningen och färgsättningen måste anpassas för att smälta 
in i den urbana miljön utan att störa. 

För att uppfylla detta undersöktes vilka element som passar i Stockholm genom en 
moodboard, se bilaga 7. Ur denna skapades en känsla som låg till grund för den vidare 
utvecklingen och konceptet. 

1.20  Förvaring av sladd 
Konceptet som arbetats fram har en sladd vilket innebär att sladdhantering måste tas i akt. 
Sladden skall ej störa omgivningen eller väcka uppmärksamhet då den inte används. 
Utveckling för att gömma sladden med hjälp av en rulle tas fram, se figur 10. 
 

 
figur 10, sladdhantering med nedgrävd rulle.  

 
Sladden som används av Tesla Supercharger är 3cm i omkrets och har en böjningsradie på 
15cm. Att placera sladden som skall klara liknande effekt på en rulle visar sig ej hållbar. 
Vikten på sladden samt böjningsradien gör det krångligt att använda en rulle. Sladden 
konstrueras om så att den enkelt kan användas. Inspiration togs från Tesla Supercharger där 
egenvikten hos sladden utnyttjas. Sladdhanteringen konstruerades om, enligt figur 11.  
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figur 11, Sladdhantering med hjälp av egenvikt 

 
Ett nytt dilemma dök upp i med denna typ av sladdhantering. Sladden är synlig för 
omgivningen och interagerar på flera mindre önskvärda sett. Något kan fastna i sladden, den 
kan bli utsatt för skadegörelse.  

Utifrån dessa problem arbetades en ny lösning fram med en upphängningsanordning 
med hjälp av egenvikten och är där sladden är undangömd från närmiljön. I denna lösning 
hänger sladden ner mellan två väggar som på så sätt skyddar sladden mot att något fastnar i 
den samt skyddar den från skadegörelse då den är mindre exponerad, se figur 12. 
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figur 12 Laddstation med skyddad sladd. 

 
Denna lösning vidareutvecklades sedan genom att göra de längsgående väggarna i glas. Detta 
för att göra laddstationen mer diskret samt smälta in bättre i stadsmiljön, se figur 13. 

 
figur 13, Laddstation med glasväggar  

 

1.21  Form och Strukturvariation 
För kontakten mot bilen gjordes en form och strukturvariation. Den standard som är tänkt att 
börja gälla i Europa 2017 är CCS kontakten. Mottagarytan för denna kontakt anses onödigt 
stor, se figur 1 och ett eget koncept arbetas fram. Inspiration tas från Mennekes typ 2 kontakt 
som i Teslas bilar har poler vilka kan agera under både likströms- och växelströmsverkan. 
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Kontakten som arbetas fram tar även inspiration från de laddkontakter Apple använder i Mac 
datorer, dessa har en magnet som håller fast kontakten med fjäderbelastade kontaktytor. 

En typ 2 laddkontakt för DC laddning har två plus och två minuspoler samt kontroll, 
anslutning och jord kontakter. Det som krävs vid snabbladdning är en plus, en minus och de 
övriga kontakterna. För att få till en bra kontakt som innehar alla signal och strömkontakter 
som krävs gjordes en form och strukturvariation, se bilaga 8.  
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Slutlösning 
 
Slutlösningen är ett vidare arbete på det koncept som innebär snabbladdning. Lösningen 
består av flera delsystem som samordnat blir en lösning på problemet. Delsystemen består av 
själva interfacet mot användaren av laddningen och ett delsystem som sköter den tekniska 
omvandlingen av ström från nätet till likriktad ström kompatibel att ladda bilen med. Olika 
idéer för utformning och funktionskrav ställs. Dessa sätts i relation till yttre faktorer som 
påverkar utformningen. Bland annat tekniskt viktiga faktorer som tjockleken på laddkabeln. 
Positionering av strömriktare, kylning till systemet.  Samt positionering av laddstolpen i 
förhållande till körbana och gångbana.  Dessa faktorer kontrolleras mot befintliga system och 
lösningar för att få en uppfattning om hur det skulle se ut för laddstolpen. Slutlösningen på 
problemet arbetades fram genom en vidareutveckling av det tidigare konceptet på en smal 
laddstolpe. Anordningen har likt de tidigare koncepten en lösning för effektiv sladdhantering 
där sladden hänger mellan stolpens två väggar. Designen utnyttjar sladdens egen 
böjningsradie då den hänger. Det ger en smal profil och en ett djup som motsvarar sladdens 
böjningsradie, se figur 15.  
 
 

 
figur 15, Slutlösning laddsystem 

 
Sladden är i fullt utsträckt läge ca 2m. Längden är anpassad för att sladden med lätthet ska 
räcka  till de olika platser på bilen som ladduttagen kan finnas placerade. Sladden är ej 
tillräckligt lång för att den blir för tung och svårhanterlig samt för att undvika kontakt med 
marken. Räckvidden är sådan att kontakten ej kan nå ett ladduttag på motsatt sida av bilen om 
den står långsides parkerad. Detta är för att sladden ej skall vara utstickande i körbanan vilket 
kan medföra en säkerhetsrisk för förbipasserande fordon.  
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Laddstolpen är specificerad för en laddeffekt på 100 kW. Detta ger en bil med en 
laddkapacitet på 70kWh ca 30 minuters laddtid för att uppnå en laddning på 80%. Detta 
passar väl in med de körcykler som undersökts, enligt bilaga 1.  

Designen på laddstolpen är formgiven för att vara diskret i en urban miljö. Detta 
åstadkoms genom en simpel formgivning med runda ben och en takradie som återkopplar till 
benens runda profil. Benen och kroppen tillverkas av pulverlackerade aluminiumprofiler. 
Detta är kostnadseffektivt samt är korrosions och slitage beständigt. Färgen är satt till en mörk 
grön vilken motsvarar den färg bland annat trafiklysen har i Stockholms stad. Detta medför att 
den smälter in bra i stadsmiljön, se figur 16.  
 

 
figur 16, Laddning i stadsmiljö 

 
För att skapa utrymme för sladdhantering används två skivor av glas. Det transparenta 
materialet används för att minska uttrycket av laddstolpens volym, se figur 17.  
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figur 17, Laddstation på uppställningsplats 

 
Laddstolpens är även utvecklad för att ta så lite plats som möjligt. Den skall framförallt dock 
upplevas ta så lite utrymme som möjligt av den väg eller gångbana där den är placerad. Den 
lilla volymen hos laddstolpen möjliggörs av ett decentraliserat system där likriktare och all 
konvertering av ström är flyttat till en plats där de stör mindre. Matarkablar grävs sedan ner i 
marken till varje laddstation och matas genom stolpens ben upp till strömfördelningsboxen 
som sitter i toppen av laddstationen, se figur 18. I de fall där väldigt stor platsbrist råder skulle 
även hela strömförsörjningsmodulen kunna grävas ner i marken. Denna skulle då sedan ges 
access genom en servicelucka för eventuella reparationer eller uppdateringar av systemet. 
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figur 18, Decentralisering av laddningscentral 

 
För att man i framtiden ska kunna lösa betalning av laddningen har ett enkelt system för 
registrering av laddning utvecklats. Detta system förlitar sig på ett accesskort som via 
närfältskommunikation (NFC) kommunicerar med en mottagare som sitter i laddhandaget, se 
figur 19. Detta kort är kopplat till ett abonnemang eller kontolösning. 
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figur 19, Interface för betalning 

 
 
Laddhantaget är placerad på en höjd av ca 120 cm. Krav för ladd stolpen utifrån praktiska och 
funktionella kriterier. Höjden för handtagets placering på laddstolpen där det skall plockas 
och placeras tillbaka efter laddning bör enligt arbetsmiljöverket vara ca 120 cm [25]. 
Detta ökar användarvänligheten samt minskar belastningarna på brukaren. För att det skall 
underlätta användningen är det en stor urgröpning bakom handtaget. Detta gör det intuitivt var 
man skall placera handen för att lossa på laddhandtaget. Denna urgröpning ger även ett 
väderskydd åt laddhandtaget vilket ökar dess livslängd. 

För att starta en laddning placeras kortet mot mottagarsymbolen på handtaget. När 
kortet har registrerats börjar en led-list lysa med ett grön sken, se figur 19. Laddhantaget 
lossas från sin låsning och laddningen kan påbörjas. Laddhantaget kopplas därefter in i bilens 
ladduttag och låses fast. När laddningen sedan ska avslutas placeras återigen accesskortet mot 
symbolen på handtaget. Den gröna lampan slutar då att lysa, handtagets låsning lossas och 
laddhandtaget kan föras tillbaka till laddstolpen. När handtaget är tillbaka i laddstolpen 
blinkar den grönt en gång och handtaget låses fast igen. För att betalningen skall avslutas helt 
krävs det att brukaren för tillbaka laddhandtaget efter avslutad laddning. Skulle något problem 
uppstå med betalningen eller att service på systemet behöver utföras kommer laddhandtaget 
lysa med ett rött sken, se figur 20. 
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figur 20, Lampor för kommunikation 

 
För att möjliggöra det tänkta betalsystemet har ett laddhandtag utvecklats. Laddhantaget 
hanterar likström upp till 100kW. Laddkontaken har sju poler där fyra är för likström, en är 
skyddsjord samt två för överföring av data för säker hantering av laddsystemet. 

Laddhandtaget har formgivits för att likna ett typ 2 interface som exempelvis Tesla 
utnyttjar. Detta för att i framtiden underlätta för eventuell konvertering till annan standard. 

Handtaget är gjort för att vara behagligt att hantera och har en gummibeklädd yta. Detta 
minskar risken för att handtaget tappas vilket kan medföra skador på systemet. Handtaget är 
formgivet med ergonomi i fokus. Det har därför en radie på cirka fem centimeter vilket ger 
god greppvänlighet, se figur 21. 

Systemet är utvecklat så att laddningen skall kunna göras på ett säkert sätt utan någon 
risk som resulterar i personskada eller obehag. Systemet fungerar likt dagens 
snabbladdningssystem där ingen starkström går genom kabeln innan laddhandtaget är korrekt 
isatt i fordonet [26]. När laddkontakten kopplas in i bilen upprättas en kommunikation genom 
överföringsportarna i kabeln. Systemet känner då av att kontakten är inkopplad korrekt och 
laddningen kan påbörjas. Skulle ett fel i systemet upptäckas levereras ingen ström och 
laddningen uteblir. 
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figur 21, Laddhantag 

 

1.22  Modell  
Modell av laddenheten görs i CAD. För att visa hur laddstationen ser ut i en stadsmiljö 
renderas CAD modellen. Renderingar visar hur det kan se ut om stationen skulle byggas idag.  
Laddhandtaget skrivs ut med hjälp av 3D skrivare från CAD modellen. Sedan lackeras det i 
gummifärg och blank svart färg för att påvisa känslan av handtaget. Därtill läggs en loga för 
att kommunicera trådlös överföring som påvisar var användaren skall placerar sitt betalkort. 
Detta görs med vit lackfärg. Nedtill handtaget placeras en plastcylinder för att visa på känslan 
av hur sladden går fast i handtaget och blir en naturlig del av greppet. Handtaget är framställt 
för att kontrollera ergonomiska beskaffenheter och reell känsla.  
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Kostnadsanalys 
ABBs laddstolpe Terra 53 kostar ca 20 000 euro ut till kund [27]. Det som tillkommer är 
installation av stolpen samt att koppla på mot det lokala nätet. Enligt en undersökning från 
svensk Energi, bör en installation av en komplett laddstolpe kosta ca 350 000kr. faktorer så 
som underlagstyp avstånd ger varierande prisbild [28]. 
 

Utvärdering mot kravspecifikation 
1.23  Laddning 
Ett avvägande för vad som är möjligt i framtiden och vilken teknik som finns idag har gjorts. 
Intresset har främst lagts på att få fram en produkt som kan implementeras redan imorgon. 
Endast små förändringar för att anpassa till laddkontakten kommer att behöva göras.  
De krav som primärt är ställda utifrån användarstudien visar på att stolpen behöver ha en hög 
laddkapacitet samt vara tillgänglig där taxibilar faktiskt står och vill stå och vänta på 
körningar. Dessa kan uppfyllas i med den lösning som arbetats fram.  
 

1.24   Formgivning 
Stolpen uppfyller de krav som ställs mot produktspecifikationerna.  Den skall passa in väl i en 
urban miljö med ett interface som är lätthanterligt för användaren. Samtidigt som den är billig 
att tillverka och att installera. Det som talar emot de uppsatta kraven är storleken på 
distributionscentral, dessa kan i viss mån grävas ner och på så sätt kringgå ett skymmande 
elskåp synligt för allmänheten.  
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Diskussion & reflektion 
1.25   Analys av resultat 
Utvecklingen av laddsystemet har gjorts med inriktning att fungera för taxibilar i 
stockholmsregionen.  Detta betyder att det även skulle vara tillämpbart i liknande miljöer med 
motsvarande förutsättningar. Ett scenario är laddning av elbilar för privat bruk som nyttjas i 
en urban miljö. Laddstolparna skulle till exempel kunna placeras på platser där 
boendeparkeringar finns alternativt på parkeringar till mataffärer eller dylikt. Då systemet har 
en decentraliserad distributionscentral är det enkelt att anpassa effektuttaget som finns 
tillgängligt hos varje laddstolpe utifrån de förutsättningar och behov som finns på platsen. I 
bostadsområde kanske inte en snabbladdare på 100kW är nödvändigt utan en lägre effekt 
skulle räcka väl för laddning över natten exempelvis 10kW. Detta skulle då kunna regleras 
genom en modullösning så att antalet likriktare och transformatorer är packade i system om 
10kW.  

Ett system med induktiv laddning uppfyllde de krav vi specificerat allra bäst. Detta 
system valdes dock bort för de nackdelar systemet har inkluderat effektivitet och maximal 
effekt vid laddning. Dock så går den tekniska utvecklingen framåt och det går idag att få hög 
effektivitet samt leverera hög effekt. Ett sådant system kommer dock alltid att innebära 
extrakomponenter som måste monteras på bilen vilket är negativt både ur tillverknings och 
prissynpunkt men även ur ett vikt och volym hänseende. För induktiv laddning blir en 
kompromiss oundviklig, att konstruera en bil som enbart kommer att gå som taxibil med 
mindre batteri och aldrig åka långresor på platser utan induktivt laddning kan fungera. 
Däremot behöver biltillverkare bygga om eltaxibilar för att anpassas till induktiv laddning ty 
privatpersoner ibland tar sina bilar på resor längre än 300km och efterfrågar bilar med stora 
batterier. 

Induktiv laddning skulle kunna vara en gångbar lösning om en det fanns en väl utbyggd 
infrastruktur där bilar laddades vid till exempel rödljus och andra platser där fordonet står 
stilla, samt laddning under körning på vissa utvalda vägar. Detta skulle i sin tur innebära att 
fordonen laddas oftare. Vilket skulle kunna minska kapaciteten hos batterierna då räckvidden 
hos fordonet inte skulle vara ett lika stort problem. Med mindre batterier minskar även vikten 
och priset vilket skulle kunna vara en fördel med induktiv laddning.  
 

1.26   Avslutande diskussion 
Från och med 2017 kommer CCS comboplug vara den standard som ska användas för 
laddning av elfordon i europa. Det är väldigt bra att det görs något för en ökad standardisering 
vilket underlättar för de brukare som vill ladda sina fordon samt skapar bättre förutsättningar 
för att vidareutveckla infrastrukturen för elfordon. Kontakten är väldigt stor vilket kan skapa 
problem för användarvänlighet. Det krav som EU har formulerat för laddstationer avser dock 
enbart allmänna laddstationer och en laddstation för enbart taxibilar faller därför ej under 
kravet. Därför utvecklades en egen standard där syftet i mycket större utsträckning var 
användarvänlighet då detta skulle vara något som taxiförarna skulle behöva nyttja dagligen. 
Detta är dock inget som är kritiskt avgörande för om systemet skall fungera och laddstolpen 
skulle även lösa problemet med laddning av elfordon i en urban miljö med den 
standardiserade CCS kontakten 

De betalningsmodeller som idag nyttjas vid snabbladdare visar på brister utifrån hur 
man som konsument skulle vilja nyttja tjänsten. En stor del av problemet är att laddningen i 
många fall är för dyr för att motivera nyttjandet av elfordon. Tidigare har låg driftskostnad 
varit en av det största argumenten för nyttjandet av elfordon. Detta kan bero på att man vill 
kvittera den investering som krävs för att installera en station med snabbladdning mot de 
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medel som kommer in via betalning av laddning. Detta blir då en politiskt fråga där man 
måste ta ställning till hur man ska jobba för att utveckla infrastrukturen för elfordon. Idag ges 
en supermiljöbils premie ut på 40 000 kronor vid köp av nya elbil, dessa pengar kanske 
istället skulle kunna användas för att subventionera uppsättningen av snabbladdare och 
eventuellt även subventionera elen i viss utsträckning. Priset per laddning skulle då bli på än 
lägre nivå vilket skulle göra nyttjandet av elbilar mer fördelaktigt vilket därav även skulle öka 
antalet elfordon och bidra till en hållbar utveckling samt att uppnå miljömålen om en 
fossiloberoende fordonsflotta. 
 

1.27  Miljöhänsyn 
Fler elbilar har en positiv inverkan på miljön då de vid körning ej emitterar några 
växthusgaser. Projektet syftar i huvudsak till att öka användandet av elbilar som taxibilar 
vilket skulle bidra till en minskning av användandet av fossila bränslen. Detta skulle även 
kunna vara en nyckelfunktion för utvecklingen av den infrastruktur som  krävs för att även 
fler väljer elbilar för sin personliga transport. Detta skulle alltså ha en positiv inverkan på 
miljön. 

Vid materialval har material som är återvinningsbara eftersträvats i så stor utsträckning 
som möjligt. Vid val av ytskikt har även den metod som ger lite spill samt består av en bas 
utan lösningsmedel valts. 
 

1.28  Vidare arbete 
Nämnvärt i denna utveckling av laddstolpar är att tekniken vi använder oss av inte alls är ny. 
Det system vi använder oss av liknar till stor del den lösning som Tesla nyttjar för sina 
Supercharger stationer. Dock så finns idag inte någon etablerad lösning som är utvecklad för 
att passa i en urban miljö med det speciella krav på utrymme och formgivning som är speciellt 
för en stadsmiljö. Teslas laddstation kan ses som en reklampelare för varumärket och är alltså 
inget som skulle fungera smärtfritt i en stadsmiljö. De laddstolpar som ABB tillverkar har all 
elektronik i själva laddstolpen och har därför en stor volym, de är därför skrymmande och 
skulle ej kunna placeras i en innerstadsmiljö. Dessa laddstolpar har dessutom en tendens att 
vara placerade på platser där taxibilar och andra elfordon kanske egentligen inte passerar eller 
på ett optimalt sätt rent logistiskt vill utföra sin laddning, troligen av den anledning att de är 
skrymmande.  

Detta kan vara en produkt av att det råder stor okunskap om hur en lösning på 
problemet med infrastruktur för elfordon skall se ut. Många av de lösningar som finns idag 
och hur EU har formulerat sina krav för 2017 är en lösning med laddstationer likt dagens 
bensinmackar. Detta bygger i stor utsträckning på vana och att det är så systemet ser ut idag 
för tankning av bilar med fossila bränslen. Förutsättningarna och kraven som kan ställas på en 
laddstation är dock helt annorlunda. Det behövs till exempel inga stora tankar för förvaring av 
bränslet och de behöver inte heller av säkerhetsmässiga skäl vara samlade vid en och samma 
position. Detta gör att det istället bör sättas krav utifrån hur man skulle vilja använda dessa 
system för att det skall vara så praktiskt och enkelt att implementera som möjligt för att 
skynda på denna process. Med detta i åtanke samt i kombination med att det system vi 
utvecklat använder befintlig teknik gör att systemet skulle vara väldigt intressant för en snar 
framtid. 
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Bilaga 1, Intervjuv med taxichaufförer 
 
Intervjufrågor till Taxichaufförer 
 

1.   Hur	  ofta	  väntar	  du	  på	  en	  körning?	  
	  

2.   Hur	  länge	  väntar	  du	  på	  en	  körning?	  
 

3.   Var	  väntar	  du	  på	  körning?	  
	  

4.   Hur	  ser	  din	  vardagliga	  laddcykel	  ut?	  
 

5.   Vad	  anser	  du	  vara	  fördelarna	  med	  eltaxi?	  
	  

6.   Vad	  anser	  du	  vara	  nackdelarna	  med	  eltaxi?	  
 
Sammanställning av svar,  
 
1. Stort sett aldrig var det vanligaste svaret från eltaxichaufförer. Yrkesverksamma utan elbil 
väntade i stort sett efter varje körning.  
 
2. De utan elbil väntade allt från några minuter till ett par timmar, beroende helt på tid på 
dygnet, väderförhållanden och efterfrågan från exempelvis event.  Uppskattningsvis var 
väntan ofta mellan 20 till 30 minuter. De med elbil väntade egentligen bara då de väntade på 
en kund som beställt bil att de skulle ta sig ut till bilen.  
 
3. De utan elbil hade varierande svar, på Arlanda var det vissa som åkte med tom bil hem. 
Vanligast var att man väntade där man släppt kunden. Om det var centralt. Annars åkte man 
till centrala Stockholm och väntade på körning.  Taxiuppställningsplatser eller dyl.  
 
4. Vanligast var att Chauffören började med 100% laddning, ds min 300 km körning efter en 
natts laddning hemma. Sedan laddar de efter halva passet, absolut helst på infracity i Tesla 
Supercherger. (Alla chaufförer körde Tesla Model S med 85 eller 90kWh batteri.) Där laddar 
de från ca 10-20 till ca 80-90%. Varierande om de fick en körning medans de stod där och 
laddade och hur mycket de kört innan laddningen, om dagen skulle kunna avslutas efter 
ytterligare nån enstaka körning.  
 
5. Största fördelen är att väntetiderna i stort sett är borta. De behöver aldrig vänta på att få en 
körning. Detta eftersom kunder efterfrågar eltaxi framför konventionell taxi och de får ta 
nästa körning direkt när den innan är avslutad. Arbetspassen blir kortare. Och de tjänar mer 
pengar på kortare tid.  
 
6. Nackdelen för de med egen bil är att bilen är väldigt dyr i inköp. Dessutom måste man åka 
utanför stan för att ladda. (Använder inte laddarna innanför tullarna iom priset).  
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Bilaga 2, Kravspecifikation 
 
Background 
The environment is changing due to climate change. This phenomenon is highly dependent on 
human habits and lifestyle. A society where low emissions of greenhouse gases and other 
polluting substances are released is a must for the wellbeing of future generations. Cleaner 
cities and city air is a highly debated area in which a lot of countries have such bad air in the 
city centers, people are recommended to stay inside.   
Transportation of people and goods is a mayor factor in terms of polluting the air by driving 
vehicles on fossil fuels. One of the greatest challenges today is to make the transaction from 
fossil fuels to electric vehicles.  
 
Goals for the Opportunity Charging Network.  
Have accessible charging stations with good availability which charges fast and reliable. The 
stations should blend in well with the environment and be easy to operate.  
 
Time frame for project 
The work is being executed during the spring semester of 2016. A mid project presentation is 
being held on the 30th of March 2016. The overall projects deadline is the 20th of May 2016, 
when the final presentation is being held.  
 
 
Functional Criteria 
 
Requirements  
The charger should be universal between different vehicle manufacturers  
The charger will be safe (fulfill all criteria regarding safety)  
The charging process should be very fast 
The charger should not damage the battery 
 
Desires 
The charger should be easy to access 
The charger needs to have a high availability  
The charger should have high automation 
The charger should be easy and intuitive to use 
 
 
Limiting Criteria 
 
Requirements 
A charge station should charge at least 10km per minute of charging  
A charge station should be no more than 500m away from a taxi queue 
The charge station should take no more space than 2m2  
The cost of a charge should not be more than 50% of the grid at home 
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Other Criteria 
 
Requirements 
The charge station should have low initial costs 
Det skall ta maximalt 10sek att avsluta laddning och vara körklar (alltså koppla från laddning) 
Produkten skall ej kräva någon som helst inlärning från användaren 
Laddanordningen skall ej vara synlig/utstickande/skrymmande/ (Inbjudande för vandalism) 
Laddanordning skall uppfylla reella krav från intuitioner så som trafikverk och någon typ av 
trafiksäkerhetsinstans. (Vägverket?) 
 
 
Desires 
The station should be low on maintenance 
The station should have attractive design, which blends in well with the surroundings 
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Bilaga 3, QFD 
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Bilaga 4, Kesselringmatris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KTH

Alternativ
Ideal Koncept0A Koncept0B Koncept0C KONCEPT0D

Namn W v t v t v t v t v t
Snabbladdning 5 5 25 5 25 5 25 1 5 5 25
Tillgänglighet 5 5 25 4 20 2 10 3 15 1 5
Automatisk 2 5 10 3 6 5 10 5 10 5 10
Enkelanvänd 4 5 20 3 12 5 20 5 20 5 20
Billig0laddning 4 5 20 5 20 5 20 5 20 2 8
Liten0enhet 2 5 10 4 8 1 2 5 10 1 2
Låg0belastning0på0elnätet 2 5 10 4 8 2 4 5 10 4 8
Billig0initiell0investiering 3 5 15 4 12 2 6 4 12 1 3
Passa0in0i0urban0miljö 4 5 20 3 12 1 4 4 16 1 4
Säker0att0använda 5 5 25 4 20 4 20 5 25 5 25
Lågt0underhåll 4 5 20 5 20 4 16 5 20 3 12
Total 55 200 44 163 36 137 47 163 33 122
Relativ0 1,00000000000 1,00000000000 0,80000000000 0,82000000000 0,65000000000 0,69000000000 0,85000000000 0,82000000000 0,60000000000 0,61000000000
Medel 5,00000000000 18,180000000 4,00000000000 14,820000000 3,27000000000 12,450000000 4,27000000000 14,820000000 3,00000000000 11,090000000
Median 5 20 4 12 4 10 5 15 3 8
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Rangordning 1 3 2 4
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Bilaga 5, Elimineringsmatris 
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Bilaga 6, Morfologisk matris av laddkontakt 
mot bil 
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Bilaga 7, Moodboard 
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Bilaga 8, Form & Strukturvariation av 
laddkontakt 
 

 
 
 
 
 


