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Förord 

Detta examensarbete har utförts under vår utbildning, påbyggnad till kandidatexamen för 

högskoletekniker, på institutionen för ingenjörsvetenskap på Högskolan Väst i Trollhättan. 

Vi tackar alla som hjälpt oss med detta examensarbete ingen nämnd ingen glömd. Vi vill 

rikta ett tack till Nicklas Karlsson som varit vår handledare på ÅF för all hjälp samt att ha 

tagit fram detta examensarbetet. Vi vill även tacka vår handledare på Högskolan Väst, Lars 

Holmblad för att ha stöttat oss och hjälp oss genom hela arbetet. 

Arbetet har till största del skett gemensamt där några delar är uppdelade. Alla bilder och 

tabeller är författarnas egna om inte annat anges. 

Rapporten kan med fördel skrivas ut i färg för tydligare läsa av figurer. 

Kevin Eriksson & Jesper Lunde, Trollhättan den 15 juni 2017. 
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Teknikstudie över olika laddningstekniker för elfordon 

Sammanfattning 

Elfordon är på stark uppgång med ökande försäljning och infrastruktur för varje år som 

går. För en snabbt växande bransch som elfordon är det intressant att studera hur de laddas 

då detta påverkar alla ägare av elfordon.  

De kommersiella teknikerna för elbilsladdning är idag av konduktivt utförande och har 

standardiserats. Ett antal olika standarder finns dock som delvis konkurrerar med varandra. 

Rapporten beskriver standarderna från IEC, CCS, CHAdeMO och GB/T, utöver dessa 

finns även biltillverkaren Tesla med en egen standard.  

I rapporten undersöks några utvecklingsprojekt närmare för att se vart teknikutvecklingen 

inom området är på väg. Bland annat konduktiv överföring via skena i eller på vägen och 

överföring via ledningar över vägbanan men även uppgradering av de standarder som 

redan finns. Även induktiva laddningsprojekt undersöks närmare med statiska induktiva 

laddstationer och dynamisk induktiv laddning på väg. 

I rapporten undersöks närmare dynamisk induktiv laddning, där det framgår att forskning 

och utvecklingsprojekt finns. Men det finns ännu många problem att lösa för att kunna 

kommersialisera tekniken. Fördelen med den induktiva laddningen är att den kan ske 

trådlöst och när fordonet laddas under färd behövs färre stopp för att ladda. Tekniken har 

däremot vissa problem med verkningsgrad som kan variera kraftigt beroende på hur 

fordonet är inriktat mot överföringsspolen. Kommunikation för att bland annat kunna 

betala för laddning ligger ännu tidigt i utvecklingen då det krävs mycket hög hastighet på 

kommunikationen vid laddning under färd. 

Författarnas bedömning är att inom induktiv överföring sker stor utveckling och expansion 

men även uppgradering av redan existerande konduktiva standarder. Standardisering av de 

kommande teknikerna bedöms vara i behov för att undvika framställning av många 

inkompatibla tekniker som byggs ut på vägarna. Framtagning av en standard för induktiv 

överföring sker men är i tidigt stadium. 
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Technology study of different charging technologies 
for electric vehicles 

Summary 

Electric vehicles are on a strong rise with increasing sales and larger infrastructure every 

year. For a fast-growing industry like electric vehicles, it is interesting to look at how they 

are charged as this affects all owners of electric vehicles. 

The commercial technologies for electric vehicle charging today are conductive and have 

been standardized. However, several different standards exist, partly competing with each 

other. The report describes the major standards of IEC, CCS, CHAdeMO and GB/T, in 

addition to these, there is also the car manufacturer Tesla with its own standard. 

The thesis takes a closer look at some development projects to see in which directions the 

technology is developing. Among other things, conductive transmission via rail in or on the 

road and transmission by wires above the road, but also upgrading of existing standards. 

Inductive charging projects are further investigated with static inductive charging stations 

and dynamic inductive charging while driving. 

The thesis investigates dynamic inductive charging in deeper detail. There is a lot of 

research and projects going on, but there are still many problems to solve in order to 

commercialize the technology. The advantage of inductive charging is that it can be 

wireless and when the vehicle is charged while driving, fewer stops are required to charge. 

The technology, on the other hand, has some efficiency issues that can vary greatly 

depending on how the vehicle is aligned towards the transfer coil. Communication to pay 

for charging, among other things, is still early in the development, as a very high 

communication speed is required when charging during travel. 

The writers view is that the major development and expansion will occur in inductive 

transmission as well as upgrading of the existing conductive standards. Standardization of 

the upcoming technologies is considered important in order to avoid creating many 

incompatible technologies on the roads. Work on standardization of inductive transmission 

is in progress but is not yet complete. 
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Vokabulär 
AC-laddning = Laddning med växelspänning. 

BMS = Battery Management System, Utrustning som övervakar batteriet. 

DC-laddning = Laddning med likspänning. 

EVSE = Electric Vehicle Supply Equipment, Utrustning för styrning och 
övervakning av laddningen. 

IEC = International Electrotechnical Commission. 

OBC = On Board Charger, laddaren som sitter i fordonet som används för 
växelström. 

PM-synkronmotor = Permanentmagnetiserad synkronmotor 

SAE = U.S. Society of Automotive Engineers. 

Wall box = Laddbox fast installerad på väggen utrustad med laddkabel och en 
kontakt anpassad för elfordon. 

Symboler 

𝑓 = Frekvens [Hz] 

I1 = Primärsidans ström [A] 

L2 = Sekundärsidans induktans [H] 
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P2 = Sekundärsidans effekt [W] 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 2008 tog riksdagen beslutet att till år 2030 ska Sverige ha en fossiloberoende 

fordonsflotta [1]. År 2013 presenterades den statliga offentliga utredningen Fossilfrihet på 

väg, där specificeras målet att användningen av fossila bränslen i vägtrafiken ska minskas 

med 80 % jämfört med nivån 2010 [2]. Allt fler elfordon syns på de svenska och europeiska 

vägarna. Från början av 2014 till första kvartalet 2017 har antalet laddbara elfordon i 

Sverige ökat från drygt 3 000 till över 30 000, en ökning på cirka 1 000 %. Antalet publika 

laddstationer i Sverige var 3033 stycken den första april 2017 [3].  

EU har satt ett långsiktigt mål, inom unionen rekommenderas att det ska finnas en offentlig 

laddstation för var 10:e elfordon i trafiken. I slutet av 2016 beräknades nästan 600 000 

elfordon finnas i trafiken inom Europa (EU + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz). 

Detta kan då jämföras med att det finns 92 000 publika laddstationer inom Europa (EU + 

Island, Norge, Schweiz och Turkiet), eller cirka en laddstation per 6,5 fordon [4].  

Ett föregångsland inom elfordon är Norge där elfordon 2016 stod för 29 % av alla sålda 

fordon. Totalt sett är över 130 000 elfordon på vägarna i Norge [5]. Antalet laddstationer 

räknas den 21 april 2017 till strax över 9 000 vilket ger 14,4 bilar per laddstation, Norge 

ligger före när det gäller användning av fordon medan infrastrukturen ligger efter EU [6]. 

Norge har ett flertal incentiv för ägare av elfordon som till exempel flera olika 

skattelättnader, gratis parkering på alla offentliga parkeringar, elfordon får använda bussfiler 

samt behöver inte betala för vägtullar och färjor [7]. Ett annat särskilt exempel på en 

marknad där elfordonet har förespråkats av staten är Estland. År 2011 köpte staten in över 

500 elfordon, finansierade genom att sälja utsläppsrätter för koldioxid. Ett nätverk av 

snabbladdare som kunde ge räckvidd för att täcka hela nationen byggdes ut. Fram till 2014 

gav även staten ett bidrag på 50 % av kostnaden för inköp av elfordon [4]. 

Med en snabbt utvecklande och stor framtida marknad, ligger det i ÅF:s intresse att ha 

kännedom om vad för teknik det finns samt vad för teknik som kommer användas i 

framtiden för laddning av elfordon. 

I examensarbetet ”Investigation of Charging Solutions for Users of Plug-in Hybrid Electric 

Vehicles” [8] beskrivs bland annat översiktligt olika sorters laddning. Skillnaden på det 

arbetet är bland annat att där görs en marknadsundersökning på användarna av plug-in 

hybrider samt jämför de olika typerna. Detta arbete kommer enbart vara en teknikstudie 

och ge en övergripande beskrivning på dagens olika laddningstyper och gå in på framtidens 

laddningstekniker. 
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1.2 Syfte 

Elfordon finns i många olika modeller och allt fler tillverkare väljer att satsa på elfordon. 

Syftet med arbetet är att ge en inblick över de teknikerna som finns och just nu utvecklas, 

för att ge ÅF kunskap hur marknaden för elbilsladdning ser ut idag. Det ska även visa hur 

teknikerna kommer utvecklas i framtiden. Uppdragsgivaren ska kunna använda 

informationen för att kunna anpassa sina kunskaper mot vad de bedömer vara framtidens 

marknader. 

1.3 Problembeskrivning 

Uppdraget går ut på att kartlägga vilka tekniker för elbilsladdning som idag finns 

kommersiellt tillgängliga. Fokuset kommer ligga på gränssnittet mellan fordon och elnätet. 

Egenskaper som bland annat kommer studeras är laddtid, maximala ström-, spännings- och 

effektnivåer samt kompatibilitet mellan olika plug-in standarder. Vidare ska det kartläggas 

översiktligt vad för tekniker som finns på utvecklingsstadiet och vad de har för egenskaper. 

Därefter kommer en till två av dessa väljas ut och där kommer det utföras en djupare studie 

på den tekniken. Några av de egenskaper som kommer analyseras i den djupare studien är 

krav på infrastruktur, kompatibilitet mot existerande laddtekniker, skillnader och likheter 

mot existerande tekniker och utvecklingsstadiet för tekniken. 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten behandlar inte kostnader för de olika typerna av laddning samt kostnader för att 

ladda ett elfordon. 

Rapporten innefattar marknaden inom Europa samt översiktlig studie på USA, Kina och 

Japan. Framtidens tekniker inom laddning samt dess infrastruktur kommer enbart innefatta 

utvecklingen i Europa. Endast laddning för personbilar kommer behandlas. 

Rapporten behandlar enbart laddbara elfordon inklusive laddhybrider. 

De värden som använts till beräkningsexemplen i rapporten är tagna från vanliga svenska 

värden. 

1.5 Metodbeskrivning 

Arbetet är indelat i fyra etappmål där tillvägagångssättet skiljer sig mellan etapperna: 

1. Grundläggande beskrivning av elbilar och elbilsladdning. Här görs en 

litteraturstudie utgående från huvudsakligen utgiven litteratur. Eftersom 

teknikutvecklingen är snabb inom elbilsområdet kompletteras beskrivningen med 

aktuella beskrivningar i rapporter och webb-material från relevanta 

intresseorganisationer. 
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2. Sammanställning av dagens tekniker för elbilsladdning. För att samla information 

om dagens standarder kommer i första hand tryckt litteratur och standarder 

användas. Även här kompletteras det med rapporter och webb-material från 

relevanta organisationer. 

3. Sammanställning av kommande tekniker för elbilsladdning. Här inhämtas 

information huvudsakligen från ägarna och organisationer som utför 

utvecklingsprojekten. Om rapporter finns tillgängliga kommer även de att 

användas.  

4. Fördjupad studie av en kommande teknik. Urval av teknik för fördjupad studie görs 

i samråd mellan ÅF och författarna. Tekniken kommer djupare beskrivas genom 

främst intervjuer med personer inblandade i projekten samt eventuella rapporter 

som hör till projektet. 

Avslutningsvis görs en analys av de framkomna resultaten och slutsatser dras utifrån detta 

gällande elbilsladdningens framtid och nutid, för att avsluta med en diskussion gällande 

arbetets innehåll.  
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2 Dagens teknik för laddning av elbilar 

För att kunna ladda ett elfordon krävs det tillgång till en laddare. Det finns olika typer av 

laddare och standarder skiljer sig mellan Europa, USA, Kina och Japan, vilket kommer 

beskrivas mer i kapitel 3. Laddeffekten är en aspekt som påverkar hur snabbt fordonet 

laddas och kan delas in i två underkategorier. En underkategori är hur mycket effekt som 

kan plockas ut till laddningen, som är beroende på hur stor säkring som sitter i hemmet, 

laddstationen eller i en laddstolpe samt storleken på laddaren som sitter i bilen. Den andra 

underkategorin är batterikapaciteten, förutsättningarna är dels hur mycket energi som 

batteriet kan lagra, dels hur stor effekt som batteriet kan laddas med1. 

Batteristorlek skiljer sig mellan leverantörerna och vad de kan erbjuda till kunderna. De 

vanligaste storlekarna på batteri ligger mellan 4,4–100 kWh, där de flesta fordon har litium 

jon batterier [9][10]. De sex vanligaste rena elbilarna i Sverige samt specifikationer för 

batteristorlek vilket kan variera beroende på tillval, max räckvidd, nominell batterispänning 

och motortyp, visas i Tabell 2.1 [3][11][12][13][14][15][16]. 

Tabell 2.1: De sex vanligaste elbilarna i Sverige och vad de har för specifikationer. 

Modell Nissan Leaf Tesla Modell 

S 

Renault 

Zoe 

BMW i3 VW e-up Tesla 

Modell X 

Batteristorlek 

[kWh] 

24/30 75/90/100 22 33 18,7 75/90/10

0 

Maximal 

räckvidd [km] 

170 500 240 160 160 500 

Nominell 

batterispänning 

[V] 

360 300–350 400 360 374 300–350 

Motor PM-

synkronmot

or 

Asynkron PM-

synkron

motor 

PM-

synkronm

otor 

PM-

synkronm

otor 

Asynkron 

2.1 Olika komponenter i fordonet 

I detta avsnitt beskrivs övergripligt de komponenter som finns i ett laddbart elfordon. Ett 

översiktligt blockschema visas i Figur 2-1. 

                                                 
1 Nicklas G Karlsson, Electrical systems Automotive intervju 2017-03-31 



Teknikstudie över olika laddningstekniker för elfordon 

 5 

 

Figur 2-1: Blockschema över principiell uppbyggnad av ett elfordons elektriska komponenter. Bilden använd och 
ändrad med tillåtelse av ÅF. 

2.1.1 Framdrivningsbatteri 

Batteriet är som fordonets energilager en av de viktigaste komponenterna i en elbil. 

Batteriet är oftast den begränsande faktorn i utvecklingen av elfordon. I rena elfordon 

strävas det efter att få många kilowattimmar på ett litet utrymme. Batteriet är i de flesta fall 

fordonets dyraste del vilket gör att det ständigt arbetas för att kostnadseffektivisera 

batterierna, men krav på livslängd, pålitlighet och säkerhet är höga vilket skapar en konflikt 

i batteridesignen. Den stora utvecklingen inom batterier för elfordon tros ligga inom att få 

högre energitäthet på batterierna. 

Vikten på fordonet är en viktig faktor för ett elfordon, samtidigt är batteriet oftast 

fordonets tyngsta del. Elfordonsbatterier är därför av typen litium-jon batterier då de 

erbjuder flest kilowattimmar per kilo av de batterikemier som används idag.  

Fordonets batteri består av ett flertal celler som seriekopplas och parallellkopplas för att 

uppnå önskad spänningsstyrka, strömstyrka och energiinnehåll på batteriet. De enskilda 

cellernas storlek varierar mellan bilmodeller [17]. 

2.1.2 Olika motorer 

En elektrisk motor omvandlar i ett elfordon elektrisk energi till mekanisk för att kunna 

driva fordonet framåt eller bakåt. En elmotor är uppbyggd med en stator och en rotor som 

är uppdelade i innerpol och ytterpol som beskrivs nedan. Motorer som sitter i elfordon kan 

omvandla både från elektrisk till mekanisk energi och från mekanisk till elektrisk energi till 

exempel vid inbromsning. I styckena nedan är några av de elmotorer som finns i elfordon 

kort beskrivna. 

2.1.2.1 Likströmsmotor 

På grund av att det krävs mer underhåll på borstarna på en likströmsmotor än för en 

asynkronmotor, används inte likströmsmotorer i elfordon [18]. 
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2.1.2.2 Asynkronmotor 

En asynkronmotor är en trefasmotor och kan användas som både motor och generator och 

är även bra för varvtalsstyrda enheter. Huvudsakliga användningsområdet för 

asynkronmaskinen är som motor. En asynkronmotor kommer aldrig kunna komma upp i 

ett synkront varvtal utan det kommer alltid finnas en viss eftersläpning. Det är en enkel 

konstruktion och krävs inte mycket underhåll. För att justera varvtal på en asynkronmotor 

används en frekvensomriktare [18]. 

2.1.2.3 Permanentmagnetiserad synkronmotor 

Konstruktionen för rotorn i en permanentmagnetiserad synkronmotor (PM-synkronmotor) 

gör att verkningsgraden är högre än för en asynkronmotor. Även en PM-synkronmotor är 

trefasig. Rotorn ger ett konstant flöde och möjligheten att ändra magnetiseringen för att 

variera den reaktiva effekten finns inte. I grunden har statorn samma konstruktion för både 

asynkrona och synkrona motorer. När frekvensen är konstant håller motorn ett konstant 

varvtal. För att reglera varvtalet behöver det i en PM-synkronmotor sitta en 

frekvensomriktare [18]. 

2.1.3 Övervakning av batteri och laddning 

En BMS (Battery Management System) finns i fordon med batteri och är till för 

kommunikation mellan batteri och laddare. BMS:en har som huvudfunktion att övervaka 

och skydda batteriet. För att skydda batteriet kommunicerar BMS:en med bilens system för 

att kunna påverka till exempel klimatisering av batteriet, uttag av effekt och laddning. Den 

kommunicerar även med EVSE:n (Electric Vehicle Supply Equipment) för att få reda på 

till exempel hur mycket effekt laddaren kan leverera och vilken storlek på säkring som sitter 

i laddaren. Med informationen får systemet kännedom om hur mycket effekt batteriet kan 

ta emot och hur mycket laddaren kan mata2 [19]. 

2.1.4 Likriktare 

När ett fordon laddas med växelspänning behöver det i ett fordon sitta en OBC (On Board 

Charger) som är en likriktare. Likriktaren kan även vara placerad som en komponent i en 

laddstolpe eller i en laddstation för högre effekter. Vid lägre effekter används komponenten 

i fordonet. För att likriktaren ska kunna ladda vid högre effekter med likström, kopplas 

laddningen direkt mot batteriet vilket gör att likriktaren installeras i laddstationen eller 

laddstolpen. Detta är på grund av att storleken på likriktaren placerad i bilen blir stor, vilket 

gör att vikten och priset ökar då det krävs mer komplex teknologi. För att kunna ladda 

batteriet har likriktaren som arbetsuppgift vid laddning att omvandla växelspänning till 

likspänning [19]. 

                                                 
2 Nicklas G Karlsson, Electrical systems Automotive intervju 2017-03-31 
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2.1.5 Strömriktare 

För att driva fordonets motor av växelströmstyp finns det en strömriktare i ett elfordon. 

Strömriktarens uppgift är att omvandla batteriets likström till växelström som motorn drivs 

av, men även att ta tillvara på bromskraften 3. 

2.1.6 Likspänningsomvandlare (DC/DC-omvandlare)  

För att kunna driva det ordinarie elsystem i ett elfordon på 12 V, krävs en 

likspänningsomvandlare. Den har som uppgift att konvertera ner batteriets spänning på till 

exempel 400 V DC till 12 V DC. 

2.1.7 Luftkonditionering och elektrisk värmare 

Ett luftkonditioneringssystem har som uppgift att kyla ett fordon, men kan även vara 

kopplad för kylning av batteriet under laddning exempelvis.  

En elektrisk värmare sitter i ett elfordon och har som uppgift att värma upp kupén, den 

kan även värma upp batteriet på vintern. 

Den elektriska värmaren och luftkonditioneringen drivs av batteriet vilket påverkar 

fordonets räckvidd. För att minska påverkan på räckvidden kan respektive system startas då 

fordonet är inkopplat för laddning. Till exempel att ta effekt från elnätet för att kyla 

fordonets kupé vid varmare temperaturer. Att använda elnätet för temperering av fordonet 

kan minska effektuttaget vid övergång till batteridrift, då det redan är önskad temperatur i 

kupén. 

2.2 Förklaring av elbilsladdning 

Laddning av ett elfordon kan ske på många olika sätt, men i dagens läge är det vanligaste att 

koppla in en kabel från en elektrisk källa in i fordonet för att kunna ladda batteriet. Det kan 

ske från olika utformningar till exempel en laddstolpe, en Wall Box som är fastmonterad på 

väggen, en laddstation eller ett vanligt vägguttag i hemmet [19]. Utvecklingsprojekt om 

andra sätt att ladda ett elfordon förklaras senare i rapporten. 

För att inte förkorta livslängden på batteriet laddas det inte ur mer än att ungefär 10–15 

procent kvarstår och inte helt fullt, utan upp till 90–95 %. Detta syns inte för bilägaren utan 

när fordonet säger att det är laddat till 100 % är det egentligen kanske bara 90 %. För att 

ladda batteriet måste även fordonets kringutrustning vara igång för att kunna driva 

laddningen3. Tabell 2.2 visar exempel på laddtider vid de olika laddnivåerna, beräkningen 

har förenklats till att batteriet laddas från noll till 100 procent, vilket i praktiken inte är 

möjligt men detta är gjort för att få en övergripande bild på laddtider [3]. 

                                                 
3 Nicklas G Karlsson, Electrical systems Automotive intervju 2017-03-31 
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Tabell 2.2: Tabell över olika laddningstypers effektuttag och hur snabbt teoretiskt det går att ladda upp ett batteri 
från tomt till fullt. Batteristorleken är från Nissan Leaf på 30 kWh och har tagits från tabell 2.1. 

Laddningstyp Säkring 

AC [A] 

Säkring 

DC [A] 

Spänning 

[V] 

Effekt AC 

[kW] 

Effekt 

DC 

[kW] 

Tid det tar att 

ladda batteri 

Normal 10/16  1-fas 230 2,3/3,7  13/ 8 h 

Semisnabb 16/32  3-fas 400 11/22  2/ 1,5 h 

Snabb 63 125 3-fas 400 43 50 35/ 30 min 

2.2.1 Normalladdning 

Normalladdning är den laddning som är vanligast i dagens läge och innebär att fordonet 

laddas vid hemmet till exempel över natten. Effekten är låg och det tar längre tid att ladda 

upp batteriet på jämfört med nedan laddningssätt. Normalladdning sker på en fas, normalt 

är det 230 V AC i de flesta europeiska länderna [20][21]. Effekterna som kan tas ut från 

laddning via normalladdning är upp till 3,7 kW, se tabell 2.2. Normalladdning kan även ske 

tillfälligt ur ett uttag för motorvärmare med hjälp av en kabel avsedd för laddning där ingen 

laddstolpe, laddstation eller Wall box (en laddbox installerad på väggen) finns. Att använda 

ett vanligt eluttag är inget som rekommenderas, som förklaras i avsnitt 3.1.2.1 [19][22]. 

2.2.2 Semisnabb laddning 

Semisnabb laddning går snabbare än normalladdning då högre effekt kan plockas ut från 

stationen. För att högre effekt ska kunna tas ut krävs en större säkring än vid 

normalladdning, se tabell 2.2. Semisnabb laddning kan gå på enfas, trefas eller med 

likström. Semisnabb laddning kan användas för att hjälpa elnätet från att få allt för stora 

effekttoppar, genom att effekten som tas ut ur laddningen kan anpassas efter elnätets 

belastning. Ett exempel på semisnabb laddning är en laddstation på ett köpcentrum, där 

parkering kan vara mellan 30 minuter till några timmar. Effekten som kan plockas ut från 

semisnabb laddning ligger mellan 3,7–22 kW [21]. 

2.2.3 Snabbladdning 

Snabbladdning tar ungefär den tid föraren är beredd att vänta på bilen, till exempel för en 

bensträckare eller en lunch. Främst är snabbladdning avsedd att förlänga räckvidden då det 

inte finns tillgänglighet till normalladdning, till exempel vid längre resor. Tidsspannet kan 

ligga mellan 20–30 minuter att ladda batteriet i fordonet. Det kan göras då effekten är hög 

och normalt laddas batteriet upp snabbt till ungefär 80 procent. När batteriet laddats till 

ungefär 80 procent, går det inte längre att ladda batteriet snabbt. Batteriet behöver 

stabiliseras mellan cellerna för att inte orsaka skador. Normalt vid snabbladdning används 

en extern likströmsladdare som överför effekten direkt till batteriet. Effekten som finns 

tillgänglig idag för snabbladdning går från 22 kW och uppåt, vilket är tillräckligt för att 
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kunna ladda ett batteri upp till 80 procent på cirka 20–30 minuter, se Tabell 2.2. Vanligtvis 

är snabbladdning likström men det finns utveckling där även snabbladdning med 

växelström kan ske. För snabbladdning med växelström på 43 kW, trefas 400 V med en 

säkring på 63 A, ska ett batteri kunna ladda nästan lika snabbt på växelström som vid 

likström, se Tabell 2.2 [20][21][19]. 
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3 Standarder för konduktiv laddning 

I kapitlet beskrivs de existerande standarderna för laddning av elfordon. I dagens läge är 

det konduktiva laddningstekniker som är ute på marknaden och är standardiserade.  

Biltillverkaren Tesla har en egen infrastruktur och standard för elbilsladdning av de 

egentillverkade elbilarna med egna laddstationer. Teslas infrastruktur består endast av DC-

snabbladdare, benämnda Superchargers. På grund av att Teslas standard är intern och de 

inte samarbetar med andra organisationer, kommer Teslas standard inte behandlas vidare i 

denna rapport. 

3.1 Internationell laddningsstandard 

Standarden IEC 62196–1 specificerar egenskaper för ett antal internationella standarder för 

laddning av elfordon. För laddningen specificeras ett antal parametrar som standardiserade, 

de kallas för effektnivå (level), säkerhetsnivå (mode) och typ av kontaktdon (type) [23].  

3.1.1 Level 

Level är ett uttryck för vilken effektstyrka som fordonet laddas med under laddningen. 

Level delas in i tre olika nivåer. 

• Level 1 motsvarar normalladdning som är beskrivet i avsnitt 2.2.1. 

• Level 2 motsvarar semisnabb laddning som är beskrivet i avsnitt 2.2.2.  

• Level 3 motsvarar snabbladdning som är beskrivet i avsnitt 2.2.3 [20]. 

3.1.2 Mode 

Uttrycket mode används för att beskriva på vilket sätt elfordonet ansluts mot 

laddinfrastrukturen [19]. 

3.1.2.1 Mode 1 

Mode 1 laddning innebär att fordonet kopplas in på standardiserade växelspänningsuttag. 

Denna form av inkoppling sker mot en infrastruktur som inte är riktad mot just elfordon, 

till exempel vanliga shucko eluttag i en bostad eller CEE-don. Detta sätt att koppla in är 

billigt att införskaffa och har en bred användningsmöjlighet då uttag för att kunna ladda 

fordonet finns i nästan alla bostäder. 

Att ladda med mode 1 har däremot konsekvenser av försämrad säkerhet. Anslutningen 

mellan elfordonet och uttaget har ingen egen säkerhetsutrustning, detta medför att 

säkerheten vid laddningen beror helt på vilken säkerhet som sidan från elnätet erbjuder. 

Generellt krävs det att det som minst finns ett skydd mot överström i form av säkring eller 

brytare, jordfelsbrytare och jordning av installationen. Särskilt bristen av jordfelsbrytare kan 

orsaka skada, då enfasiga jordfel kan göra bilens chassi ledande och vid beröring kan 

strömgenomgång ske. De flesta nya elinstallationer i många länder har dessa 
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skyddsfunktioner men för äldre installationer är det inte säkert att det finns vilket har gjort 

att vissa länder förbjudit användningen av mode 1 laddning. Vissa länder har även infört 

förbud på offentligt tillgängliga platser på grund av risken med eluttag på allmänna platser 

som kan påverkas av väder, felaktig eller otillåten användning och vandalism [20]. Figur 3-1 

visar principen för laddning vid mode 1. 

 

Figur 3-1: Principbild över mode 1 laddning. Gula strecket visar strömmens väg. Ingen kommunikation sker mellan 
fordon och uttaget. 

3.1.2.2 Mode 2 

Mode 2 laddning använder sig också av standardiserade växelspännings hushållsuttag för 

att ansluta laddkabeln till elnätet. Skillnaden mot mode 1 är att det nu finns en kontrollåda, 

vanligt kallad "laddbox", på kabeln. Mode 2 togs ursprungligen fram för den amerikanska 

marknaden för att lösa säkerhetsproblemen med mode 1 genom att de säkerhetsfunktioner 

som krävs finns i kontrollboxen på laddkabeln och kan då ge de nödvändiga 

skyddsfunktionerna oavsett vad som sitter i nätet bakom eluttaget. Nackdelen med mode 2 

är att medan kontrollådan skyddar kabeln fram till fordonet och själva fordonet ger den 

inget skydd till anslutningskontakten som är en av de mest troliga komponenterna att ta 

skada [20]. Figur 3-2 visar principen för laddning vid mode 2. 
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Figur 3-2: Principbild över mode 2 laddning. Gula strecket visar strömmens väg. 

3.1.2.3 Mode 3 

Laddning med mode 3 innebär att elfordonet kopplas in i ett uttag som är dedikerat för 

funktionen att ladda elfordon. Detta brukar innebära inkoppling till laddstationer, både 

privata och allmänna. Standarden IEC 61851–1 säger att det måste finnas en 

skyddsanordning kallad "pilotstift" som sköter vissa skydds- och kontrollfunktioner mellan 

utrustningen kopplad till elnätet och fordonet.  

Ett pilotstift ska enligt standarden ha minst följande funktioner. 

• Kunna verifiera att fordonet har kopplats in på ett korrekt sätt. 

• Fortlöpande kontrollera att jordledaren inte får avbrott. 

• Kunna starta och avsluta laddningsförloppet 

• Välja laddningseffekt 

Pilotstift är en extra ledare i laddkabeln. Denna extra ledare kopplas till fordonet via en 

resistor med ett visst värde. Laddning av fordonet kan enbart påbörjas när en liten ström 

har gått från laddstolpen genom resistorn och tillbaka till laddstolpen via jordledaren, detta 

för att bekräfta att jordledaren är hel och ordentligt inkopplad. 

Pilotstiftets ledare gör att om inget fordon är anslutet, är uttaget inte ledande då uttaget 

bara spänningssätts om kontrollen av jordledaren har godkänts. Detta ger den en fördel i 

säkerheten då lätt åtkomliga allmänna laddningsstolpar inte är spänningssatta och därför 

inte utgör någon fara även vid direkt kontakt med en ledare i uttaget. När laddningen 

avslutas och kontakten ska tas loss är det pilotstiftets ledare som bryts först och då den inte 

längre är ihopkopplad med fordonets jordledare avbryts laddningen. När då ledarna som 

laddar fordonet kopplas loss är de redan spänningslösa och ger då inte upphov till några 

ljusbågar vilket förlänger livslängden på komponenterna. 
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Det finns även möjlighet enligt standard att inte använda en egen ledare för pilotstiftets 

funktion. Då måste alla de funktioner som beskrivits tidigare i detta avsnitt fortfarande 

uppfyllas men det kan uppfyllas på andra sätt än via en egen fysisk ledare, till exempel via 

trådlös kommunikation [20]. Figur 3-3 visar principen för laddning vid mode 3. 

 

Figur 3-3: Principbild över mode 3 laddning. Gula strecket visar strömmens väg. 

3.1.2.4 Mode 4 

Mode 4 innebär att fordonet indirekt ansluts till elnätet via en extern laddare placerad i 

laddstolpen. En ledare för pilotstift finns även här och ansluts då till en apparat som är 

permanent anslutet till elnätet och har då samma säkerhetsfunktioner som mode 3. Mode 4 

används vid DC-laddning. Eftersom laddaren inte sitter i bilen krävs det en 

kommunikationslänk mellan fordon och laddstolpe. Den kommunicerar typen av batteri 

och vad det aktuella tillståndet på batteriet är för att laddaren ska kunna förse batteriet med 

rätt spänning och ström [20]. Figur 3-4 visar principen för laddning med mode 4. 

 

Figur 3-4: Principbild över mode 4 laddning. Gula strecket visar strömmens väg. 

3.1.3 Typ 

Standarden för de olika typerna av kontaktdon specificerar egenskaperna för 3 olika typer 

av kontaktdon kallade typ 1, typ 2 och typ 3 [20].  
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3.1.3.1 Typ 1 

Typ 1 är en enfaskontakt. Kontakten har märkvärden 250 V för 32 A, 30 A i USA och 

Japan. Detta ger en teoretisk effekt på 8 kW. Utöver ledare för fas, jord och nolla har den 

även två ledare för kommunikationsmöjlighet [20]. Figur 3-5 visar hur en Typ 1 kontakt ser 

ut. 

 

Figur 3-5: Kontaktutformning för Typ 1 kontakt. 

3.1.3.2 Typ 2 

Typ 2 är en trefaskontakt som införts i Europa då de europeiska länderna har trefasnät. 

Kontakterna har ledare för tre faser, jord, nolla och två kommunikationsledare. Laddning 

med typ 2 kan ha en ström på upp till 63 A, [20] Vilket enligt beräkning för trefas effekt ger 

en teoretisk maxeffekt på 43 kW. Figur 3-6 visar hur en typ 2 kontakt ser ut. 

 

Figur 3-6: Kontaktutformning för Typ 2 kontakt. 

3.1.3.3 Typ 3 

Typ 3 kontakten är ursprungligen en italiensk standard [20] Kontakten erbjuder 

enfasladdning med 16 A eller 32 A och de olika strömnivåerna kräver olika kontakter [20]. 

Figur 3-7 visar en Typ 3 kontakt.  

 

Figur 3-7: Kontaktutformning för Typ 3 kontakt. 

3.2 CCS 

CCS är namnet på en standard för kontakter för elfordonsladdning framtagen av 

organisationen Charinev. CCS kontakten är till för DC-laddning men ett CCS uttag kan 
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även ta emot AC-laddning från en IEC kontakt. Med trefas AC-laddning går det att ladda 

med upp till 43 kW effekt och DC-laddning med idag upp till 200 kW, utveckling sker för 

att kunna höja effekten på DC-laddningen till 350 kW. Laddningen har de funktioner och 

kontakter som krävs av IEC 61851–1 som beskrivs i avsnitt 3.1.2.3. Kommunikationen 

mellan fordon och laddinfrastruktur är också standardiserad [24]. 

Två olika varianter av CCS finns, en för den europeiska marknaden kallad combo 2 och en 

för marknaden i USA som kallas combo 1. Combo 2 använder sig av en kontakt med två 

ledare för DC-laddning, en kontakt för AC-laddning är även med men saknar fasledarna 

och bara kommunikationsledarna och jord är kvar. Combo 1 använder samma DC-

laddningskontakt som combo 2 men har istället utseendet av en typ 1 kontakt. Vid 

laddning är kontakten låst vid fordonet med ett mekaniskt lås, det mekaniska låset är låst av 

ett elektroniskt lås som släpper först när laddning är avslutad och spänningen är på en säker 

nivå [25]. Figur 3-8 visar de olika Combo kontakterna. 

 

Figur 3-8: Till vänster en combo 2 kontakt och till höger en combo 1 kontakt. I båda fallen är de två ledarna 
underst avsedda för DC-laddning. 

EU har beslutat att från 2014 ska hela unionen använda ett gemensamt uttag vid 

nybyggnation av laddstationer för elfordon. Standarderna som EU valt är typ 2 och combo 

2. Direktivet säger att minst ett uttag av typ 2 ska finnas för varje ny AC-laddstation som 

byggs. För DC snabbladdningsstationer ska alltid minst ett combo 2 uttag installeras. Detta 

innebär inte att det är otillåtet med laddstationer av andra standarder, men ändå görs en 

tvingande utveckling mot en viss standard. Kontakterna kan även utrustas med ett lock 

som täcker kontakterna om detta krävs eller önskas [26]. 

3.3 CHAdeMO 

CHAdeMO är en standard för DC-snabbladdning som definieras i den japanska standarden 

JEVS G105-1993. CHAdeMO kan laddas med effekter upp till 50 kW vid en spänning på 

500V och strömstyrka på 120 A. Kontakten har 10 stift där två av dem är för 

strömöverföringen och de andra åtta är till för kommunikation. CHAdeMO har en hög 

säkerhet och spänningssätter kabeln först efter ett antal kommunikationstester har utförts. 

Kommunikationstest sker mellan fordonet och laddstationen för att säkerställa att 

isoleringen på kabeln är hel och att kontakten har anslutits på ett korrekt sätt. 
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Kommunikation sker kontinuerligt med ett tidsintervall på 200 ms. Figur 3-9 visar en 

Chademo kontakt och uttag [19]. 

 

Figur 3-9: Kontakten för Chademo. 

3.4 GB/T 

GB/T är namnet på de kontakter som används för elbilsladdning i Kina och specificeras i 

den kinesiska standarden GB/T 20234. Den kinesiska standarden har två olika kontakter, 

en för AC-laddning och en för DC-laddning. Kontakten för AC-laddning ser identisk ut 

som ett typ 2 uttag enligt IEC, men på grund av olika kommunikationsprotokoll, PLC och 

IP baserat för IEC mot CAN BUS och CAN för GB/T är de inte kompatibla med 

varandra. Kontakten för DC-laddning är specifik för den kinesiska marknaden och visas i 

Figur 3-10 [27]. 

 

Figur 3-10: GB/T kontakten för DC-laddning. För AC-laddning är utseendet identiskt med det i Figur 3-6. 

AC-laddning i Kina är idag bara med enfas men möjlighet för trefas är under utredning och 

kontakten är kapabel att ladda trefasigt. Laddning med AC kan ske på tre olika sätt som 

motsvarar mode 1, mode 2 och mode 3 i IEC standarden. AC-laddning har en spänning på 

220 V och en maximal ström av 32 A, vilket ger en maximal uteffekt på 7 kW. För DC-

laddning kan laddning ske med max 250 A vid 700 V vilket ger en maxeffekt på 175 kW. 

Under laddningen är kontakten fäst i bilen med ett mekaniskt lås, ytterligare elektroniskt lås 

finns möjlighet att använda som tillval [27]. 
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4 Möjliga framtida tekniker 

I detta kapitel beskrivs olika tekniker för laddning som håller på att utvecklas eller kan 

användas i framtiden. Tekniker som inte används kommersiellt på personbilar men på 

andra fordon inkluderas också. Avslutningsvis kommer en av dessa tekniker väljas ut för en 

fördjupad studie. 

4.1 Pausladdning 

Fordonet laddas under en kortare tid än snabbladdning men med samma höga effekt som 

vid snabbladdning. Batteriet behöver inte laddas fullt utan laddningen styrs av föraren, till 

exempel tillfällig snabbladdning då en buss laddas under tiden på- och avstigning sker vid 

en hållplats [28]. 

4.2 Dynamisk laddning 

Dynamisk laddning är då laddning sker under färd, detta innebär att fordonet inte behöver 

stanna för att ladda. Energin som fordonet drivs av tas från en extern källa som är inbyggd 

i vägen eller monterad ovanför vägen. För denna laddningstyp finns utvecklingsprojekt och 

prototyper för att testa olika utformningar [29]. Dynamisk laddning kan innebära att det 

krävs mindre batterier i bilarna för att ta sig kortare sträckor där vägar med möjlighet till 

laddning saknas. Denna typ av laddning kan ske antingen konduktivt eller induktivt [30]. 

4.3 Konduktiva tekniker 

Spårbunden trafik som järnvägar, spårvagnar och tunnelbana har konduktiv laddning med 

hjälp av en arm som följer efter kraftledningen ovanför, en strömskena parallellt med 

spåret som försörjer fordonet med el. Det finns forskning för att ta fram en lösning för att 

implementera konduktiv laddning under färd på svenska vägar [29]. Det finns även 

utvecklingsprojekt med en skena i vägbanan som en armatur fästs i och bilen går över från 

batteridrift till att drivas direkt från skenan. Tekniken har likvärdig princip som en 

leksaksbilbana [31]. Konduktiv överföring är en beprövad teknik som funnits länge på 

spårbunden trafik [28][30]. 

4.3.1 Laddning via ledningar över vägen 

Ett exempel på denna teknik är de tester som startades juni 2016 i Gävleborg i projektet 

Elväg Gävle. På två kilometer sträckning av E16 utanför Sandviken har stolpar byggts längs 

ett körfält med ledningar som ska användas av eldriven lastbilstrafik. Laddningen sker 

under färd. Tekniken liknar spårvagnar där strömavtagare är monterade på lastbilarna som 

matas av 750 V likström ifrån ledningarna monterade 5,4 meter ovanför vägbanan [29]. 
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4.3.2 Laddning via skena i eller på vägbanan 

Ett exempel på denna teknik är projektet eRoadArlanda. Där har en skena med två spår 

monterats i vägbanan. Fordonet har en arm som automatiskt ansluter till skenan när 

fordonet känner av att det finns en skena tillgänglig. Spänningen ligger på 800 V DC och 

ger en effekt till fordonet som är anslutet till skenan 200 kW4. För att inte hela skenan ska 

vara spänningssatt och utgöra en risk, spänningssätts bara de sektioner som är direkt under 

fordonet. När fordonet lämnar skenan lyfts armen automatiskt upp [32]. Om hinder 

upptäcks i skenan ska en radar upptäcka detta och automatiskt lyfta upp armen medan 

mindre objekt klarar armen att skjuva åt sidan. Vid vinter med is och snö ska fordonen 

rensa spåret genom att trafiken är såpass tät, det påstås även att större mängder snö kan 

lösas med hjälp av plogbil med särskild anordning för spåret medan is kan lösas på ett 

annat sätt [33]. 

Ett annat exempel är Elonroad som är ett projekt på Lunds Tekniska Högskola med en 

upphöjd skena som placeras på vägbanan. Samma princip som för eRoadArlanda att enbart 

den del av skenan fordonet täcker spänningssätts. Spänningen som finns tillgänglig i dagens 

läge är på 48 V DC men där det i framtiden är planerat för 600 V AC5. En arm ansluter till 

skenan men för Elonroad glider strömavtagaren mot skenan istället för att vara nedsänkt i 

skenans spår. Elonroad är anpassat för både dynamisk laddning och statisk laddning. Vid 

årstider då det finns risk för snö och is finns en specialdesignad plog för snön och för is är 

skenan utrustad med ett värmesystem som ska kunna smälta bort isen [34][35]. 

4.3.3 Uppgradering av existerande standarder 

Som tidigare nämnts utvecklas de existerande teknikerna fortsatt för att kunna leverera allt 

större effekter under allt kortare tid. Till exempel utvecklas CCS tekniken med DC-

laddning för att kunna leverera 350 kW [24]. Vidareutveckling av de existerande 

standarderna ger full kompatibilitet att använda den existerande infrastrukturen. Det är 

däremot inte säkert att den gamla infrastrukturen kan leverera samma höga effekter. Men 

alla fordon med samma standard kan fortfarande använda de uppgraderade laddstationerna 

dock ofta utan att kunna utnyttja den fulla effekten. 

4.4 Induktiva tekniker 

För överföring av el utan någon kontakt med det strömförande föremålet används 

induktion, det innebär magnetisk överföring mellan två spolar. En spole som sitter på den 

strömförande sidan avger ett magnetfält, den andra spolen är placerad i fordonet vars 

uppgift är att fånga upp magnetfältet. Spolen som sitter i fordonet omvandlar magnetfältet 

till elektricitet som förser fordonet med energi för drift eller laddning. Ett företag som 

utvecklar induktiv laddning är Bombardier/Primove. Induktiv överföring är en teknik som 

                                                 
4 Hans Säll Ordförande i konsortiet eRoadArlanda samt affärsutvecklingschef NCC, intervju 2017-
05-30 
5 Dan Zethraeus Uppfinnare och forskare på Elonroad, intervju 2017-05-30 
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är på uppgång. Det krävs ingen fysisk kontakt vilket innebär att tekniken är oberoende av 

väderförhållande. Det finns busslinjer runt om i världen som har induktiv energiöverföring. 

Bussen laddas på utvalda hållplatser eller om det finns ett nedgrävt system i vägbanan som 

kontinuerligt förser bussen med el för drift. Hittills finns enbart tekniken för personbilar att 

fordonet laddas när det är stillastående [36]. 

4.4.1 Induktiva laddplatser 

Induktiva laddplatser är något som utvecklas och liknar de konduktiva laddstationer som 

finns idag. Laddning sker vid specifika stationer men istället för en kabel som kopplas in 

sker överföringen kontaktlöst via induktion. Antingen höjs en platta upp ur vägen till 

fordonet eller sänks en platta på fordonet ner på vägen, detta för att göra luftgapet mindre.  

Tekniken testas redan för busslinjer i bland annat Milton Keynes i Storbritannien och 

Braunschweig i Tyskland. Underhållsladdning sker då under längre pauser, ofta 

ändhållplatser då bussen står still för att ladda upp inför nästa tur och för att laddas fullt 

under natten. Busslinjen i Braunschweig laddas med 200 kW vid laddstationer längs med 

rutten [37][38]. Ett företag i Tyskland utvecklar tekniken att sätta sekundärspolen bakom 

registreringsskylten och primärspolen placerad i en arm placerad till exempel på en 

parkering [39]. Tekniken är även på gång för personbilar där till exempel SAE International 

som utvecklat standarden från avsnitt 3.1 just nu försöker ta fram en standard för induktiva 

laddplatser [40]. 

4.4.2 Induktiv laddning under färd 

Det förekommer många olika utvecklingsprojekt och undersökningar på om det är möjligt 

att ha induktiv laddning på vägar. Induktiv laddning på väg kan innebära att dagens 

begränsade körsträckor och behovet att stanna för att ladda kan minska. Inne i städer 

undersöks om det är möjligt att installera laddplattor för induktion vid trafikljus eller platser 

där det är köer och hastigheten är mycket begränsad. Ett exempel av laddning på väg är i 

Storbritannien där staten har gått in och undersökt om de större vägarna kan förses med 

dynamisk induktiv laddning [41]. 

4.5 Fördelar och nackdelar med respektive laddningstyp 

I detta avsnitt kommer för- och nackdelar med de olika teknikerna tas upp. De har tagits 

dels från vad de olika projekten tagit upp men är även baserade på författarnas slutsatser. 

För de tekniker som är i utvecklingsstadiet finns en rad olika för- och nackdelar. Då det 

inte finns mycket kommersiella induktiva laddare för personbilar väljs att enbart förklara de 

för- och nackdelar med teknikerna i utvecklingsstadium nedan. 

4.5.1 Statisk konduktiv laddning 

Till redan kommersiella statiska konduktiva laddningsätt hör laddstolpar och inkoppling i 

vanliga eluttag, detta är de vanligaste laddningstyperna 2017 vilket kan ses i avsnitt 1.1. En 
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stor fördel med konduktiv laddning är att den har högre verkningsgrad än induktiv. 

Komponenter för konduktiv laddning är ofta billigare än för induktiva och fordonet kan 

laddas utan någon hårdvara utanför bilen, då det går att ansluta till vanliga shucko uttag vid 

lägre effekter6. Det är en beprövad teknik med energiöverföring med hjälp av kabel.  

Enligt författarnas egen bedömning har statisk konduktiv laddning nackdelar med 

bekvämlighet. Vid varje laddningstillfälle behöver en kabel anslutas och kopplas ur 

manuellt. Kabeln måste förvaras vilket tar upp plats i fordonet. Då kabeln utsätts för väder 

och vind kan den bli smutsig och då smutsa ner fordonet när den läggs tillbaka i fordonet.  

4.5.2 Dynamisk konduktiv laddning 

Fördelar med dynamisk konduktiv laddning är att det är en länge beprövad teknik för tåg, 

spårvagn, tunnelbana och buss vilket medför att det finns en bra grund att stå på för denna 

teknik. När energi kan överföras då fordonet körs medför det i praktiken att 

batteristorleken kan minskas, så länge batteriet är tillräckligt stort för att kunna köra korta 

sträckor. När det kommer till strömförande ledningar över vägbanan, har lastbilar och 

bussar fördelen att anslutningsarmen är kortare än för en personbil, vilket kan ses i avsnitt 

4.3.1. Med tekniken för skena monterad i eller på vägbanan är fördelen att strömavtagare 

kan anpassas till alla fordon vilket kan ses i avsnitt 4.3.2. Konkurrensen mellan elfordon 

och fossildrivna fordon ökar då räckvidden ökar på elfordon. 

Nackdelarna med dynamisk konduktiv överföring för båda teknikerna är att det är 

mekanisk förslitning då fordonen måste ha ett kontaktdon för att få energi, vilket medför 

mer underhåll. Båda teknikerna är väderberoende med både is och snö som kan bidra med 

mekaniska påfrestningar vilket kan ses i avsnitt 4.3. Större risk finns att komma i kontakt 

med strömförande delar då skenan är placerad på marken [33]. 

Författarnas egna bedömningar är att det krävs höga investeringskostnader då bland annat 

vägbanan behöver göras om, ledningar och ledningsstolpar behöver placeras ut längs 

vägarna. Elektronikkomponenterna behöver oftast grävas ner under vägbanan och behöver 

då vara robusta nog att tåla att vara förlagda i mark under en lång tid. Om någon elektronik 

fallerar blir underhåll ett hinder för trafiken då körbanan måste grävas upp för att komma 

åt komponenterna. För ledningar ovan vägbanan finns risk för trädpåfall och på vintern 

kan is som bildas, falla ner på vägbanan med risk att skada personer, djur och fordon6. 

Personbilar behöver ha lång strömavtagare vilket kan bli instabilt. Det inträffar en rad 

olyckor när personer klättrar upp och får tag i tågledningar, risken kan öka om det blir mer 

trådbunden trafik. Om skenan som ska förse fordon med energi är nedsänkt i vägbanan, 

finns risk att regnvatten, snö, is, smuts, mindre djur och andra föremål hamnar i skenan. 

                                                 
6 Nicklas G Karlsson, Electrical systems Automotive intervju 2017-05-18 
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4.5.3 Induktiv laddning 

Fördelarna med induktiv laddning är att den är trådlös och det blir mindre mekaniska 

påfrestningar jämfört med konduktiv laddning. Det är minskad risk att komma i kontakt 

med strömförande föremål då energiöverföring sker trådlöst. För att öka verkningsgraden 

kan vid stillastående laddning avståndet mellan spolarna minskas, genom automatik som 

höjer respektive sänker ner till exempel primärspolen, vilket kan ses i avsnitt 4.4.  

Enligt författarnas egna bedömningar är fördelarna att en laddplatta för induktiv laddning 

kan placeras under marken, men även på marken utan att påverkas av väder. När placering 

sker under mark utgör det inte något hinder på vägbanan. Vid dynamisk induktiv laddning 

kan batteristorleken minskas. 

En av nackdelarna med induktiv laddning är verkningsgraden, för att få en hög 

verkningsgrad behöver primär och sekundärspolen vara i linje med varandra, då 

energiförlusterna ökar ju större luftgap det är mellan spolarna samt hur felinriktade de är 

vilket förklaras mer i avsnitt 5.2.2. För att föra över energi mellan spolarna behöver det 

skapas ett magnetfält, det magnetfältet kan ha negativ påverkan på personer och djur 

beroende på frekvensen som magnetfältet har vilket kan ses i avsnitt 5.2.3. 

Författarnas egna bedömningar är, när en induktiv laddplatta installerats till exempel på en 

parkering, är nackdelen att det inte går att ladda fordonet under färd. Men samma nackdel 

gäller för den kommersiella konduktiva laddningen med kabel vid till exempel 

normalladdning. Då infrastrukturen valts att förläggas under mark, krävs liknande dyra 

investeringar och ny infrastruktur som för konduktiv laddning. Det blir mer komplicerat att 

utföra underhåll, då vägbanan kan komma att behöva schaktas för att komma åt 

elektroniken.  
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5 Fördjupning inom dynamisk induktiv laddning 

Den teknik som valts att gå djupare in på är induktiv laddning, där fokus ligger på 

dynamisk laddning under färd. Tekniken valdes bland annat för att energiöverföringen sker 

trådlöst och att utvecklingen sker i snabb takt. Men även bekvämligheten att inte behöva 

ansluta kablar eller andra strömavtagare för att ladda. 

Att ladda induktivt innebär att energi ej överförs konduktivt utan med en induktiv koppling 

via ett magnetfält mellan två spolar. Primärspolen är placerad i kontakt med strömkällan 

och sekundärspolen är placerad på komponentsidan till exempel i en elbil. Induktiv 

laddning har olika användningsområden till exempel för att ladda en mobil, en elektrisk 

tandborste och testas för att ladda både bilar och bussar. 

5.1 Induktiv laddning 

För att kunna ladda med hjälp av induktion måste först matningsspänningen likriktas, för 

att omvandlas till högfrekvent spänning som matar primärspolen vilket skapar ett 

magnetfält. Magnetfältet tas upp av sekundärspolen som omvandlar den inducerade 

växelspänningen till likspänning. Likspänningen blir matningsspänningen och kan till 

exempel ladda ett batteri. Figur 5-1 visar principen för induktiv laddning [42][43]. 

 

Figur 5-1: Principiellt blockschema för induktiv laddning av elfordon. 

För att öka effekten som kan överföras kompenseras spolarnas induktans med en 

kondensator för att uppnå resonans. Ökningen av frekvensen är för att öka 

verkningsgraden på överföringen som förklaras närmare i avsnitt 5.2.1 [44]. 

Vid laddning under färd ligger överföringsspolarna under vägbanan längs en sträcka. För 

att få en högre verkningsgrad och kunna minska komponenters storlek delas sträckan upp i 
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sektioner. På det viset måste inte hela sträckan spänningssättas samtidigt utan bara de delar 

där det kör fordon. Nackdelen blir då ett större behov av kommunikation och ökad 

komplexitet. Projekt finns även med mycket längre segment där en hel sträcka är 

spänningssatt [43]. 

5.2 Utmaningar med induktiv laddning för elfordon 

Induktiv energiöverföring har ett antal problem som måste överkommas för att det ska bli 

en effektiv form av energiöverföring, särskilt när det gäller dynamisk laddning. Några av 

problemen är: 

• Luftgap och dess påverkan på verkningsgraden 

• Felinriktning i fordonets position mot överföringsspolarna [45] 

• Tidpunkten för kraftöverföringen [43] 

• Optimal storlek på segmenten 

• Påverkan på vägbanans livslängd 

• Vilken effekt- och frekvensnivå som ska användas 

• Magnetfältens påverkan på organismer och komponenter i fordonet 

• Detektering av fordon 

• Kommunikation mellan fordon och laddningssystem [44] 

5.2.1 Energiöverföring med luftgap 

En av de viktiga faktorerna för överföringen är luftgapet. Att överföra effekt över ett 

luftgap på några mm är något som redan används, men ett fordon har ofta ett luftgap på 

150–300 mm till vägbanan. Dessutom behöver spolarna i vägbanan täckas över till ett visst 

djup, vilket ökar luftgapets storlek och luftgapets storlek varierar under färd på grund av 

lutningar i vägbanan. 

Som tidigare nämnts används kompenseringskondensatorer för att uppnå resonans och öka 

effekten som tas ut, resonansen ökar effektuttaget med en faktor kallad godhetstal. 

Induktiv kraftöverföring sker vid höga frekvenser i kHz till MHz området. Effekten som 

kan tas ut på sekundärsidan kan beräknas via ekvation 5.1 [45]. 

𝑃2 = 𝜔𝐼1
2 𝑀

2

𝐿2
𝑄     (5.1) 

Där: 

𝐼1 = Primärsidans ström [A] 

𝐿2 = Sekundärsidans induktans [H] 

𝑀 = Ömsesidig induktans [H] 
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𝑃2 = Sekundärsidans effekt [W] 

𝑄 = Godhetstal  

𝜔 = 2𝜋𝑓 =Vinkelhastigheten 

Den ömsesidiga induktansen varierar med avståndet mellan spolarna. Den ömsesidiga 

induktansen ökar när avståndet närmar sig noll, när avståndet ökar minskas istället den 

ömsesidiga induktansen tills spolarna inte längre är magnetisk ihopkopplade. Detta visar 

hur luftgapet spelar in i den överförda effekten [46]. 

Som kan ses i ekvation 5.1 kan den överförda effekten ökas genom att öka strömmen, 

godhetstalet eller frekvensen. Men alla dessa faktorer har begränsningar. Att öka 

godhetstalet kan ge negativa effekter på komponenter som att de åldras snabbare. 

Frekvensen och strömmen begränsas av halvledarkomponenter i kraftförsörjningen [45]. 

5.2.2 Inriktning av fordonet 

När fordonet rör sig åt vänster eller höger över primärspolen i vägbanan under färden, 

förändras magnetfälten och kopplingen mellan primär- och sekundärspolen. Detta 

försvårar avstämningen av kretsarna för att få en effektiv överföring. Vid automatiserad 

eller spårbunden drift blir denna skillnad låg men vid vanlig fordonstrafik kan fordonets 

position på vägbanan variera stort över tiden. Utöver dessa svårigheter finns det samtidigt 

krav att överföra stora effekter vid en hög verkningsgrad [45]. 

Överföringen över luftgapet som finns mellan spolarna är mindre känsligt för förflyttning 

och felinriktning ju större luftgapet blir. Dock ökar förlusterna i takt med att luftgapet ökar 

[41]. 

Inriktning av fordonets spole med hänsyn till spolen i vägbanan är ett stort problem för 

laddning på väg. Den exaktheten som krävs för att få en bra överföring är svår att möta för 

en mänsklig förare. Större eller extra överföringsspolar är möjliga lösningar på detta [47]. 

En annan vanlig lösning för att öka toleransen för felinriktning är att använda ferritkärnor 

som riktar magnetfältet. Dessa kärnor kan ha olika former och tester utförs för att hitta den 

effektivaste formen för olika applikationer [43]. Även aluminiumplattor används för att 

rikta fälten i önskad riktning samt även för att ge bättre strukturell hållfasthet [48]. 

5.2.3 Påverkan från elektromagnetiska fält 

Förutom de föregående hindren vad gäller systemets effektivitet kan elektromagnetiska fält 

orsaka problem för människor och djur som vistas i fälten. Elektriska strömmar skapas i 

kroppen genom växlande magnetfält, är magnetfältet starkt kan nervsignaler påverkas. Vid 

överföring av större effekter kan dessa fälts påverkan på människokroppen vara den 

begränsande faktorn för hur höga effekter som kan överföras [49][50]. 
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5.2.4 Form på överföringsspolarna 

Formen på spolarna har en påverkan på effektiviteten på överföringen. I ett experiment 

jämfördes en cirkelformad, en kvadratisk och en rektangulär spolutformning vid överföring 

över 5,2 cm luftgap. Försöken visade att cirkulär form gav bäst överföringseffektivitet [51]. 

Cirkelformen har fördelen att den kan överföra energi oavsett riktningen som den passeras 

över. Komplexare designer för spolarna har också provats som kallas DD och DDQ. 

Dessa visas i Figur 5-2. 

 

Figur 5-2: Vid (a) visas DD designen och (b) visar DDQ designen för spolarna. 

Dessa varianter har liknande effektivitet som cirkulär design. Tester har visat att 

användning av en cirkulär spole som primärspole och en DD eller DDQ spole som 

sekundärspole ger större marginaler för felinriktning [48]. 

5.2.5 Verkningsgrad 

Verkningsgraden spelar en stor roll på hur mycket effekt som kan föras över och beror på 

många faktorer. Som en jämförelse är den högsta uppmätta verkningsgraden för konduktiv 

överföring 96 %, detta för hela systemet vid överföring av 6 kW [52][53]. Tester har utförts 

på verkningsgraden på induktiv överföring av 3 kW, verkningsgraden har bara uppmätts 

mellan likriktaren i vägbanan och likriktaren i fordonet. Den maximala verkningsgraden 

som uppmättes på 20 cm avstånd var 93,6 % utan horisontell förskjutning. Med 15 cm 

horisontell förskjutning blev verkningsgraden 82.8 %. Detta visar att positioneringen av 

fordonet kan kraftigt påverka verkningsgraden på överföringen [54]. Förlusterna är till stor 

del i form av läckande elektromagnetiska fält men även värme. Värmeutvecklingen ska 

däremot vara tillräckligt låg för att ingen kylning ska behövas [48]. 

5.2.6 Segmentering 

För att öka effektiviteten delas en fil för laddning upp i många mindre segment, med 

laddplattor spridda över sträckan vid dynamisk överföring. Enbart det segmenten med 

fordon ovanför är spänningssatt. När fordonet passerat bryts matningen till den plattan. 

Detta skapar dock ett nytt problem som längre spår inte har, hur systemet vet vilka 

segment som ska spänningssättas. Om fordonet färdas i till exempel 100 km/h och 

laddplattan är en meter lång kommer varje segment bara överföra effekt under några tiotals 

millisekunder [55]. En konceptbild för laddning med flera segment visas i Figur 5-3 [56]. 
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Figur 5-3: Koncept över spänningssättning av segment vid dynamisk överföring. 

Vissa lösningar på detta är med hjälp av extra lindningar eller andra extrakomponenter. 

Detta medför nackdelar i dels kostnadssynpunkt men även att dessa extrakomponenter 

måste vara tåliga nog att kunna vara nedgrävda under lång tid. Andra sätt som kan 

upptäcka fordonet utan extra hårdvara upptäcker det ofta först när fordonet är framme. En 

teknik som föreslagits använder sig av variationer i magnetfälten från närliggande segment 

på grund av inkommande fordon som kan upptäckas av komponenter som redan finns i 

laddplattan. Den kräver dock att laddplattorna ligger på ett särskilt avstånd från varandra 

för att skapa lämplig variation i fälten [55]. 

5.2.7 Kommunikation 

Kommunikation mellan fordon och systemet i vägbanan behövs. Några viktiga saker som 

denna kommunikation behöver behandla är: 

• Identifiera att ett fordon som kan laddas närmar sig 

• Hantera användarkonto för bland annat betalning 

• Kommunicera till föraren hastighet och inriktning för optimal överföring 

• Planera laddningen och informera om tillgången till laddningsfilen 

• Ge ett användargränssnitt mot föraren 

När ett fordon ska använda laddningsfilen behöver det kunna identifieras. Detta kan göras 

optiskt med hjälp av kameror i likhet med automatiska tullstationer. Det kan också ske med 

dedikerad trådlös kommunikation mellan fordon och laddningssystemet. Viktigt är att 

identifikationen kan ske snabbt då fordonet bara överlappar varje laddplatta en kort tid. 

Systemet behöver även kunna känna igen användaren för att den ska kunna boka 

användning av laddfiler och kunna faktureras för användning av laddfilen. Bokningen kan 

vara nödvändig för att säkerställa att fordonet och laddfilen är kompatibla, om föraren inte 

vill ladda fordonet men ändå köra i filen eller om det finns problem längs laddfilen. 

För att föraren ska kunna veta om fordonet är inriktat mot spolarna i vägbanan behöver 

dess position kommuniceras till föraren. Antingen kan själva fordonet med optisk kamera 

eller infraröd kamera spåra hur det befinner sig i jämförelse med spolarna, optisk kamera är 
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dock väderkänslig. Detektorer för magnetiska fält kan också användas som då känner av 

positionen mot magnetfältet från vägbanan. Om fordonet kommer utanför lämpligt 

avstånd till laddspolarna kan en varningssignal ges till föraren att inriktning av fordonet 

behöver ske för laddningen. 

För att kunna planera laddningen under färden behöver föraren kunna få reda på 

information om laddningsfilen. Till exempel kostnaden för att ladda och om det finns 

kapacitet för fler fordon i filen. Det kan även användas för att planera vilka vägar som ska 

köras till målet för att kunna ladda under större delar av sträckan med hänsyn till förarens 

önskemål och budget, detta kräver dock mer avancerad kommunikation. 

All information behöver kunna levereras till föraren via ett användargränssnitt. 

Användargränssnittet ska inte orsaka störning för föraren och bokning av en laddfil 

behöver kunna ske med minimalt ingripande av föraren. Kommunicering via ljud är den 

formen som bedöms mest lämplig i detta fall då föraren inte behöver ta blicken från vägen 

[57]. 

5.3 Standardiseringsprocess 

Idag finns ingen färdig standard för induktiv överföring, varken för stationär eller dynamisk 

laddning. De tekniker som tagits fram är i regel inkompatibla med varandra då de inte har 

konstruerats efter någon standard. Standarder håller på att arbetas fram på bland annat 

SAE International (U.S. Society of Automotive Engineers) och IEC (International 

Electrotechnical Commission) men ligger ännu tidigt i processen. De parametrar som ligger 

i fokus i standardiseringsarbetet är: 

• Metod för inriktning av fordon 

• Kompatibilitet mellan olika lösningar 

• Frekvens- och effektnivåer 

• Placering av mottagare i fordonet 

• Säkerhetskrav som skydd mot elchock och detektion av hinder 

• Kommunikationsprotokoll 

• Testning av lösningar [44] 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras arbetets resultat och projektgruppens egna åsikter, funderingar 

och frågeställningar presenteras. 

Statisk konduktiv laddning är det som är vida spritt idag och kommer i våran mening att 

vara den största tekniken under en tid framöver. Den har dock vissa bekvämlighetsproblem 

vilket vi anser är den stora drivande faktorn att nya tekniker som ger bättre bekvämlighet 

utvecklas. Fordonsägaren vill ha så lite interaktion som möjligt med laddningen, manuell in- 

och urkoppling är mindre attraktivt än att automatisk påbörja laddning till exempel när 

fordonet parkerats över en laddplatta. Vidare så kan kabeln bli smutsig och måste förvaras i 

fordonet, det finns även en risk att kabeln stjäls eller glöms. 

Konduktiv laddning via strömavtagare på taket för anslutning till linor över vägen anser vi 

inte har någon möjlighet att komma till användning för personbilar. Detta på grund av att 

en lång strömavtagare som för ett personfordon kan vara flera meter är opraktiskt och 

tillför oönskad vikt på fordonet. Att istället minska höjden på ledningarna ger istället 

säkerhetsproblem med lättåtkomliga ledare. Denna teknik kan dock användas för större 

elfordon som lastbilar och bussar men risken är då att samma vägsträcka behöver byggas ut 

med två olika laddningssystem, ett för personfordon och ett för tung trafik. Mer önskvärt 

vore det i våran mening om en standard används som alla storlekar på fordon kan använda. 

En fördel med tekniken är att det är en teknik som är beprövad då den funnits en längre 

tid. 

För konduktiv överföring under färd med skena har vi själva flera funderingar vi inte tycker 

har svarats tillräckligt bra på. Till exempel om strömavtagarna klarar av plötsliga 

manövreringar för att till exempel undvika djur. Snö och isröjning är vi också tveksamma 

till om hur det ska fungera på ett effektivt sätt. Specialanpassade plogar tycker vi är 

opraktiskt då det potentiellt kan påverka plogkvalitén på andra vägbanor. På liknande sätt 

riskerar vanliga plogar att skada skenan vid plogning. Detta är dock inte ett problem i 

områden av världen som inte får snö. Om skenan är nedsänkt i vägbanan kommer den med 

stor sannolikhet att dra till sig smuts, skräp och vatten och det kan påverka överföringen 

negativt. Något vi också har funderingar om är hur säkert det är för oavsiktlig beröring eller 

om ett skydd fallerar och en del blir kontinuerligt ledande. Slitage på delarna som har 

kontakt kan också vara en nackdel beroende på hur snabbt förslitningen sker. Vid 

kontakten kan det även genereras en del ljud av friktionen som kan ha en störande inverkan 

på föraren. Vi bedömer att denna teknik kan bli kommersiell för personbilar då avtagaren 

under fordonet inte behöver vara lång men vi ser många problem som först behöver lösas 

på ett effektivt sätt. 

För dynamisk konduktiv överföring anser vi att Elonroad är den mest lämpliga lösningen. 

Detta då den strömförande delen är inkapslad ovanpå vägbanan. Det innebär mindre 

arbete och kostnader vid förläggning och underhåll av systemet då ingen grävning krävs. 
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Strömavtagaren är inte på samma sätt förankrad i strömkällan vilket kan underlätta för 

undanmanövrering då strömavtagaren glider på skenan. 

Vi ser även att den stora investering på vägarnas infrastruktur för dynamisk laddning utgör 

ett hinder för etableringen. Underhåll och nybyggnad av laddinfrastrukturen försvåras 

också då vägbanan då behöver stängas då komponenterna i nästan alla fall är nedgrävda 

under asfalten. Avstängningar av den sorten kan kraftigt påverka trafiken på vissa sträckor. 

Vi tror istället att utbyggnad av fler laddstationer med högre effekter och ökning av 

batteristorlekar kan få ner laddtiderna och upp räckvidden till sådana nivåer att det inte 

längre ses som ett besvär att stanna och ladda bilen. Dynamisk laddning har dock fördelen 

att fordonet kanske inte behöver stanna för att laddas och kan av den anledningen komma 

att slå igenom. 

Stationär induktiv laddning tror vi kommer att kommersialiseras då den har stora likheter 

med de laddstationer som redan finns. En viktig fördel bedömer vi vara att ingen kabel 

behövs för laddningen utan fordonet bara behöver ställa sig vid laddplatsen och sedan 

sköts resten automatiskt. Detta kräver dock större precision av föraren för optimal 

verkningsgrad om inte inriktningen av fordonet alternativt laddaren kan ske automatiskt. 

Att standardisera den dynamiska induktiva laddningen anser vi vara viktigt då det handlar 

om stora investeringar i vägnätet och att behöva gräva upp och ersätta föråldrad teknik 

med en ny standard ökar investeringarna i onödan. Att införa flera standarder samtidigt i 

närliggande marknader bör i våran mening undvikas för att kunna ha full kompatibilitet 

inom till exempel EU för att kunna röra sig fritt och kunna ladda på alla sträckor. 

Vår metod för den fördjupade undersökningen förändrades från den som beskrevs i 

metodbeskrivningen. Detta kom sig av att det fanns fler akademiska arbeten än vad vi från 

början trodde gällande den induktiva dynamiska laddningen. Beslutet gjordes då att inte 

titta närmare på de specifika projekten och istället titta på forskningsartiklar. 

Vi anser att de resultat vi fått fram under arbetet är trovärdiga. Detta då vi hittat relevanta 

och aktuella källor som stärker vårt underlag. Då mycket av tekniken är i forskningsstadiet 

är det inte säkert att alla delar av resultatet kommer vara relevant i framtiden då teknikerna 

ändras mycket fortfarande.  
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7 Slutsatser 

Av det som framgår av de olika typerna normal-, semi- och snabbladdning, är att det som 

är vanligast idag är normalladdning. Även om ingen statistik för detta har hittats var 

slutsatsen att normalt sker laddning under natten vid hemmet eller på dagen vid arbetet 

med en effekt på högst 3,7 kW. Semisnabb och snabbladdning sker vid laddstolpar eller 

laddstationer där större säkringar finns än de som sitter i till exempel ett hushåll. Där går 

det att ladda med effekter över 3,7 kW upp till 22 kW för semisnabb, för snabbladdning går 

det att ta ut effekter över 22 kW upp till 200 kW idag. Utveckling sker även för ännu högre 

effekter. 

Den teknik som valdes att studeras vidare var dynamisk induktiv laddning. Induktiv 

laddning valdes då tekniken är trådlös vilket innebär minskad kontakt med strömförande 

föremål och tekniken är väderoberoende. Den mekaniska påfrestningen blir mindre på 

induktiv laddning än för konduktiv laddning både statisk och dynamisk, vilket minskar 

underhållet för mekaniska förslitningsskador. De mekaniska påfrestningarna för konduktiv 

laddning är på kontakten, kablar, skenor och strömavtagare där kontinuerlig kontakt med 

en strömkälla krävs. Men detta behöver inte betyda att underhållet för induktiv laddning 

minskar avsevärt, då det kommer finnas elektronikkomponenter som behöver underhåll. 

När det kommer till tekniken för induktiv laddning finns ett flertal olika företag som 

utvecklar trådlös laddning, både dynamisk och då fordonet är stillastående. Vanligaste 

konstruktionen är att primär- och sekundärspolen är placerad under fordonet. En mindre 

vanlig konstruktion är att sekundärspolen placeras bakom registreringsskylten och 

primärspolen i en arm i samma höjd som sekundärspolen.  

Dynamisk konduktiv laddning med strömavtagare till en luftledning är inte anpassad för 

personbilar. Strömavtagaren blir lång för att kunna nå upp till ledningen som måste vara 

placerad tillräckligt högt för att det högsta fordonet ska kunna köra under. Men även 

säkerhetsrisken med personolyckor kan öka om personer klättrar upp och kommer i 

kontakt med ledarna. 

För dynamisk konduktiv laddning i Sverige finns eRoadArlanda, där skenan är nedgrävd i 

vägbanan och nackdelen med det systemet är möjligheten att komma i direktkontakt med 

strömförande delar då dessa inte har något skydd. Elonroad har istället en skena ovanpå 

vägbanan där avtagaren glider på skenan istället för i spår i skenan. 

Rapportens syfte har uppfyllts. De stora standarderna som finns idag har beskrivits i 

rapporten. Ett antal olika framtida tekniker har beskrivits i rapporten och en har fördjupats 

i vilket har gett information om hur tekniken just nu utvecklas. Rapporten kan användas 

för att ge kunskap om utvecklingen som sker. 
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