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Kort om FFI 

FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings- och 

innovationsaktviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Trafiksäkerhet. Satsningen innebär verksamhet 

för ca 1 miljard kr per år varav de offentliga medlen utgör drygt 400 Mkr. 

 

För närvarande finns fem delprogram; Energi & Miljö, Trafiksäkerhet och automatiserade fordon, Elektronik, 

mjukvara och kommunikation, Hållbar produktion och Effektiva och uppkopplade transportsystem. Läs mer på 
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1 Sammanfattning  
Enkel och bekväm laddning av elbilar är en önskvärd egenskap. Automatisk sladdlös laddning 

från vägbana till bilar är en potentiell möjlighet till att förenkla vardagslivet för användare av 

elbilar samt öka effektiviteten hos taxibilar och bilpooler. Laddinfrastruktur för eldrivna personbilar 

skulle kunna nyttja den senaste utvecklingen av elvägar där elektrisk energi överförs under 

rörelse från väginfrastrukturen till fordonet för både framdrivning och laddning av batteri. 

 

RISE Viktoria och Volvo Cars har genomfört en studie för att utvärdera möjlighet och potential att 

använda konduktiv elvägsteknik för att åstadkomma automatisk sladdlös laddning av personbilar 

som är stillastående eller rör sig långsamt längs korta sträckor (t.ex. köer). Förväntningar ur ett 

personbilsperspektiv, användningsfall, generella krav, egenskaper som påverkar detaljerad 

kravställning, potentiella risker, samt rekommendationer för strukturerad systemsäkerhetsanalys 

har dokumenterats. Styrkor, svagheter och mognadsgrad har undersökts för tekniklösningarna 

Alstom ERS, Alstom SRS, Elonroad och Elways. Arbetet har även innefattat en jämförelse 

mellan konduktiv och induktiv laddning av elbilar. 

 

Det är en intressant framtida möjlighet att åstadkomma automatiserad laddning genom att nyttja 

konduktiv energiöverföring från vägbana till personbilar som är stillastående eller rör sig 

långsamt längs korta sträckor (t.ex. köer). Men de studerade lösningarna har i dagsläget låg 

mognadsgrad avseende tillämpning för personbilar. Fortsatt utveckling måste ske innan definitivt 

svar om framtida möjlighet kan ges och för varje lösning bedöms strömavtagare avsedd för 

personbilar vara den mest kritiska komponenten. Innan det kan bli fråga om bred 

marknadsintroduktion för en lösning är det ytterst viktigt att lösningen uppfyller krav om 

användarvänlighet, tillgänglighet och systemsäkerhet. 

 

För att kunna diskutera medverkan från personbilsindustrin i framtida demonstrationsprojekt är 

det nödvändigt att utvecklarna av tekniklösningar och andra intressenter åstadkommer följande: 

• Precisering av lämpliga användningsområden där konduktiv energiöverföring från 

vägbana med hög effekt gör skillnad (t.ex. taxiköer, central plats för publik bilpool). 

• Strömavtagare anpassad för personbilar med rätt utformning och tillförlitlighet. 

• Metodiskt systemsäkerhetsarbete och riskhantering (speciellt elsäkerhet). 

• Standardisering för publika lösningar påbörjat (eller åtminstone planerats). 

 

Trots den nuvarande låga mognadsgraden är konduktiv energiöverföring från vägbana till elbilar 

intressant på grund av möjligheten hos följande användningsfall: 

• Automatisk snabbladdning med justerbar effekt för olika fordonstyper. 

• Automatisk laddning på offentliga parkeringsplatser (t.ex. vid stormarknader) 

• Automatisk laddning vid privat parkering utan vägledning och automatisk körning 

• Automatisk laddning på platser där bilar ofta hämtas (t.ex. bilpool) 

• Automatisk laddning vid körning i köer med låg hastighet (t.ex. taxi) 

• Automatisk energiöverföring (för framdrift och/eller laddning) från väg till olika 

fordonstyper med olika effektbehov vid högre hastigheter 

 

Vi som arbetat i projektet anser att det är nödvändigt med en dialog i gott samförstånd mellan 

personbilsindustrin och utvecklare av lösningar för konduktiv elvägsteknik i syfte att fortsätta 

arbetet med hur automatisk sladdlös laddning kan förverkligas på ett bra sätt för användare av 

elbilar. 
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2 Executive summary in English  
Easy and convenient charging of electric cars is a desirable characteristic. Automatic cable-free 

conductive charging from road surface to cars is a potential possibility for simplifying the 

everyday life for users of electric cars, as well as increasing the efficiency of taxis and car pools. 

Charging infrastructure for electric cars could utilize the recent development for electric road 

systems (ERS) in which electrical energy is transferred during movement from the road 

infrastructure to the vehicle for both propulsion and charging of battery. 

 

RISE and Volvo Cars have conducted a study in order to evaluate the potential of using an ERS 

solution for automatic conductive energy transfer from road to electric cars that are stationary or 

moving slowly over short distances (e.g. queues). Expectations from automobile manufacturer 

point-of-view, use cases, general requirements, characteristics that influence requirement areas, 

potential hazards, as well as recommendations for structured future work on functional safety 

have been documented. Strengths, weaknesses and maturity readiness have been investigated 

for the Alstom ERS, Alstom SRS, Elonroad and Elways solutions. The work has also involved a 

comparison between conductive and inductive charging of cars. 

 

It is an interesting future possibility for the automobile industry to use conductive energy transfer 

from road to electric cars that are stationary or moving slowly over short distances (e.g. queues). 

However, the studied solutions have today a low maturity in case of applications for cars, and 

continued development, especially of energy pick-up arms for cars, must be done before a 

conclusion of possibilities and potential can be made. Compliance to functional safety, user 

friendliness and easy availability are absolute requirements before a market introduction of a 

solution can be considered. 

 

The following items are necessary to be managed by the solution developers in order to achieve 

a fruitful collaboration with the automobile industry, and before it is feasible to plan for 

implementations and demonstrations of conductive energy transfer from road surface to cars: 

• Specification of appropriate application areas where conductive energy transfer from 

road surface with high power makes a difference (e.g. taxi queues, car pool centrals) 

• ”Automotive-grade” energy pick-up with the right design 

• Functional safety (especially electricity hazards) 

• Standardization of public solutions initiated (or at least planned) 

 

Despite the present low maturity, conductive energy transfer from road to electric cars is 

interesting due to the possibility of the following use cases: 

• Automatic fast charging with adjustable power for different vehicle types 

• Automatic charging at public parking places (e.g. at super market) 

• Automatic charging at private parking with no guidance and automatic driving 

• Automatic charging at places where cars are frequently fetched (e.g. car pool)  

• Automatic charging when driving in queues at a low speed (e.g. taxi) 

• Automatic energy transfer (propulsion and charging) from road to different vehicle types 

with different power requirements at higher speeds 

 

The participants of this project believe that a mutual dialogue between the car industry and the 

developers of conductive rail solutions is necessary in order to further develop how automatic 

cable-free charging can be implemented in a good way for users of electric cars. 
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3 Bakgrund 
Ett elektrifierat vägsystem, ”elvägar” eller Electric Road Systems (ERS), där elenergi överförs 

under rörelse från vägen till fordon för såväl framdrift som laddning, har stor potential för minskat 

beroende av fossila bränslen, minskade utsläpp av växthusgaser och ökad energieffektivitet i 

transportsektorn. Sverige ligger i täten vad gäller forskning på elvägar och tillämpning av 

elvägsteknik för tunga godstransporter, teknikdemonstrationer pågår längs E16 vid Sandviken 

och förbereds mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde. Den franska tillverkaren 

Alstom och de svenska företagen Elonroad och Elways är tre leverantörer av elvägsteknik för 

konduktiv energiöverföring från vägbanan till fordonsmonterade strömavtagare. 

 

Laddinfrastruktur för eldrivna personbilar baserad på elvägsteknik skulle innebära möjlighet för 

automatisk sladdlös laddning av elbilar, såväl stationärt som vid rörelse, och därmed en 

förenkling av vardagslivet för elbilsanvändare. 

 

Sladdlös automatiserad laddning är ett av två prioriterade områden för elbilar hos Volvo 

Personvagnar. Sedan tidigare pågår studier av att nyttja induktiv teknik. Konduktiv elvägsteknik 

är ett intressant alternativ. 

 

Nyhetsvärdet hos projektets resultat är stort, eller rent av unikt, eftersom inga andra kända 

projekt behandlar möjlighet att nyttja konduktiv elvägsteknik för automatisk och sladdlös laddning 

av personbilar som är stillastående eller rör sig långsamt längs korta sträckor såsom taxiköer. 

 

Under den senaste tiden har det dock offentliggjorts två lösningar, Matrix Charging från Easelink 

och ConnectMyEV, för laddning av stillastående bil där energimatning sker via utrustning som 

går upp från markplanet mot platta monterad på undersidan av bilen. 

4 Syfte, forskningsfrågor och metod 
Syftet med projektet har varit att genomföra en förstudie för att dels utvärdera potentialen hos 

alternativa konduktiva elvägstekniker för automatisk sladdlös laddning av personbilar som är 

stillastående eller rör sig långsamt längs korta sträckor (t.ex. köer), och dels förbereda lämpliga 

steg i ett fortsatt arbete. 

 

Till att börja med dokumenterades förväntningar, användningsfall och generella krav. Detta 

arbete fortsatte med dokumentation av egenskaper som påverkar detaljerad kravställning, 

potentiella risker och rekommendationer för strukturerad systemsäkerhetsanalys. 

 

Utvärderingen har innefattat studier av fördelar, nackdelar och mognadsgrad hos lösningar från 

teknikleverantörerna Alstom, Elonroad och Elways. Denna utvärdering har genomförts med 

systematisk metodik och utifrån kravställning på bl.a. användbarhet, säkerhet och 

energiöverföring. 

 

Varje elvägsteknik har genomgått en s.k. SWOT-analys vilket innebär att den granskats med 

syftet att identifiera fördelaktiga och ofördelaktiga egenskaper samt vad som marknadsmässigt 

är gynnsamt och ogynnsamt. Resultaten har sammanställts i termer av styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot (Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats). 

 

Mognadsgraden för de olika elvägsteknikerna har bedömts med tillämpning av Technology 

Readiness Levels (TRL). Vardera tekniken har delats upp i tre kritiska huvudkomponenter: 

energimatning från skena, energimottagning med hjälp av strömavtagare och delsystem för 

energiöverföring. Det sistnämnda innefattar kommunikation m.m. som möjliggör att 

energimatning och energimottagning fungerar tillsammans. Därefter har de kritiska 
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huvudkomponenternas respektive mognadsgrad i det aktuella användningsområdet (automatisk 

laddning av personbilar som är stillastående eller rör sig långsamt längs korta sträckor) bedömts 

med hjälp av TRL-skalan som den definierad och beskriven av U.S. Department of Defense i 

”Technology Readiness Assessment (TRA) Guidance” (April 2011). Avslutningsvis har det gjorts 

en sammanlagd bedömning av mognadsgraden för den teknik som utvärderats. Vid bedömning 

av ett komplett system så kan systemets mognadsgrad aldrig bli högre än mognadsgraden för 

den minst mogna komponenten, det är ungefär som uttrycket att ”ingen kedja är starkare än sin 

svagaste länk”. 

 

En samlad analys har genomförts utgående från kriterier för tillämpning av en teknik i 

personbilssammanhang och hur dessa kriterier uppfylls av de olika elvägsteknikerna. I samband 

med den samlade analysen av resultaten från genomförda utvärderingar har det dessutom 

genomförts en övergripande jämförelse med induktiv laddning. För den sistnämnda jämförelsen 

fördes dialog med de medverkande i FFI-projektet "Krav Helautomatisk Induktiv Laddning" 

(STEM P41211-1). 

5 Mål 
Följande delmål redogjordes för i projektansökan: 

• Plan för framtida demonstration av automatisk sladdlös konduktiv laddning för 

elektrifierade personbilar som är stillastående eller rör sig långsamt längs korta sträckor. 

• Sammanställd analys av möjlighet och potential att nyttja elvägsteknik som 

laddinfrastruktur för elektrifierade personbilar. 

• Genomförd spridning av erhållna kunskaper i form av vetenskaplig publikation och 

presentation vid seminarium som genomförs inom ramen för FFI:s strategiska satsning 

på elvägar. 

 

I samband med projektstart ansåg projektets parter att en bredare syn borde gälla det 

förstnämnda målet och därför justerades det till att gälla plan för nästa steg inklusive framtida 

demonstration. 

6 Resultat och måluppfyllelse 
Flera av följande delavsnitt är skrivna på engelska med anledning av att innehållet avspeglar 

engelskspråkigt arbetsmaterial från Volvo Cars. 

6.1 Förväntningar och användningsfall 

Expectations from automobile manufacturer point-of-view 

 

Target usage for conductive energy transfer from road at standstill 

• Replace normal convenience charging – 3,5 kW AC (usually during night time) 

• Fast charging with as high power as possible (AC or DC) 

• Expectations in comparison to inductive charging 

o Low price and less complexity 

o Higher charging power 

o Lower flux/field emissions 

 

Target usage for conductive energy transfer from road at low speeds 

• Increased opportunity to charge in dedicated spots 

• Fast charging with as high power as possible (AC or DC) 
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Incremental development of car charging system 

 

Electric feed alternatives for conductive road car charging 
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Use cases for conductive road car charging 

 

 

Use case 1: Charging of standstill car 

 

Preconditions: 

• The driver is aware of the charging track position  

• Car is away from charging track and running 

• The driver can enter the track from both ends  

• Track is long enough to allow normal vehicle manoeuvre 

• Communication is established between vehicle and charge point before any voltage is 

applied to track segment 

• The car is controlling the electrical pick up movement 

Use case (manual positioning): 

• Vehicle indicates that a compatible charging track is close by to the vehicle 

• Driver moves slowly towards the charging track, driver gets information about remaining 

distance and manoeuvring details 

• Vehicle indicates when vehicle position is acceptable and adjusts the pick-up positioning 

according to the track 

• If needed, access data is given from driver device (e.g. mobile telephone), to the vehicle 

or connected systems 

• Safety checks are made and if approved the pick-up device is connected to the track 

under the vehicle and power transfer is allowed 

• Vehicle starts energy transfer to the vehicle, and safety are checked continuously 

Re-activation: 

• It shall be possible to re-activate energy transfer with an already positioned vehicle later 

Abort conditions: 

• Any safety issues 

• Charging completed or interrupted by driver (pick-up is removed from track) 

Failure handling/robustness: 

• Driver receives information about abnormal situations, charging interrupts etc. 

• Pick up is removed from the track 

• If the pick-up is stuck in the track, there shall be a manual release function (the device 

shall be robust to side movement) 

Driver information: 

• Charge state (approaching, in place, connected, charging, fault) 

• Mobile phone app 
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Use case 2: Charging of moving car at low speed 

 

Preconditions: 

• The driver is aware of the low speed charging lane is coming up and chooses to get to 

there  

• The vehicle is supposed to be connected as long as the vehicle is in the lane and covers 

a charging track segment (lane indication?) 

• The car is controlling the electrical pick up movement automatically as long as the track 

are within reach 

• It shall be possible to decline the charging function – on/off control 

• The vehicle can only enter the track in one direction 

• Communication is established between vehicle and charging track before any voltage is 

applied to track segment 

• More than one communication hub and auto synch is needed to make it possible to 

connect to longer lanes 

• If needed, access data is given from driver device (e.g. mobile telephone), to the vehicle 

and or supply system 

• Track shall be dimensioned to handle several vehicles on the track at the same time 

Use case (manual positioning): 

• Vehicle indicates a charging track is close by 

• Driver moves towards the charging track  

• Safety checks are made and if approved the pick-up device is connected to the rails 

under the vehicle  

• Indication shows when the vehicle is connected to the track 

• Vehicle starts energy transfer between track and vehicle, safety is checked continuously 

and power transfer is allowed 

Re-activation: 

• It shall be possible to re activate energy transfer with an automatic synchronization 

method 

Abort conditions: 

• Any safety issues 

• Charging completed or interrupted by driver (pick-up is removed from track) 

Failure handling/robustness: 

• Driver receives information about abnormal situations, charging interrupts etc. 

• Pick-up is removed from the track 

• The pick-up shall be robust and have a fast release mechanism, independent of 

electrical control/supply 

• No voltage should be applied if the track is accessible by living objects 

• Driver information: 

• Charge state (approaching, in place, connected, charging, fault) 

6.2 Generella krav och egenskaper som påverkar detaljerad kravställning 

General requirements 

 

Charging of standstill car or moving car at low speed 

• Easy to use and approach (manual or automatic parking shall be possible) 

• Safe to use both inside and outside the car (no electrical hazards) 

• The vehicle shall be connected and communicate with EV infrastructure  

(payment if applicable, easy to find) 

• Should work under all environmental conditions (snow, dirt, rain etc.) 

• Should comply with all existing automotive and electrical standards 
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Standstill car 

• Conditions to start/stop charging, e.g. living objects detection (by design or surveillance) 

 

Moving car at low speed 

• Conditions to start/stop charging, e.g. obstacles in charging lane and requirement of 

release speed 

Characteristics that influence requirement areas 

 

Följande tabell innehåller en lista över bilegenskaper som påverkas av automatisk sladdlös 

konduktiv laddning jämfört med dagens normalladdning via sladd vilken har valts som referens. 

De flesta bilegenskaperna skulle påverkas på liknande sätt vid införandet av induktiv laddning 

(se avsnitt 6.8).  

 

Characteristic Examples to consider  Conductive road car charging 

Safety Crash safety (both weight and 

packaging). Personal safety 

Applied voltage on rail surface 

Applied voltage from vehicle side 

Applied voltage on vehicle body 

Requirements outside vehicle 

Security Immobilizing requirements for two 

sources: ICE and E-drive 

Low speed driving shall be 

accepted 

Weight Increase compared to an ICE 

vehicle  

Pick-up 5 kg (guess) 

Fuel Economy Electric range, mode strategies. 

Relevant test methods 

Same as charging via cable 

Emissions Engine OFF influence, EVAP 

systems etc., OBD 

Reduced if increased E-drive with 

PHEV  

Thermodynamics Additional cooling loops and 

thermal management 

No extra cooling foreseen 

Daily Life Usage Charging from electricity outlets, 

standards 

High (even better than inductive 

considering low speed driving) 

Durability Thermal cycling, new usage 

profiles, 45 000 h vs. 10 000 h 

Higher charging usage on 

PHEVs 

Vehicle HMI New driving modes, plug in, 

additional driver information 

HMI added for parking/driving,  

info/error messages  

Infotainment & Connectivity Exterior sound, charging 

infrastructure 

Find, book, pay 

Powertrain NVH & Sound Quality Electric motors/inverters, new 

sound patterns 

Sound from fans etc. 

Operational Sound Quality The unmasking factor of silent 

drive, noise gets a new 

dimension 

N/A 

Climate Comfort How to deal with less waste 

energy, heating & cooling  

Increased due to better 

availability 

Braking Brake blending, keeping stability 

with maximum energy conserved 

N/A 

Ride New weight distribution, agility  Weight distribution dependency 
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Characteristic Examples to consider  Conductive road car charging 

Handling & Steering Compensating for the weight 

increase 

Weight distribution dependency 

Performance Electric drive performance, top 

speed, acceleration, hill climbing 

Added weight 

Performance Feel & Driveability New character – responsiveness N/A 

Electrical Performance Additional requirements, 

electrical safety standards 

EMF, requirements outside 

vehicle 

EMC 

(electromagnetic compatibility) 

Same requirement – more 

interference from high power 

switching 

Added system, commutation 

glitches. Body voltage – 

controllability  

Packaging constraints 
 

Limited space under car, ground 

clearance 

Manufacturing constraints 
 

Assembly logic 

Serviceability 
 

Disassembly logic 

 

6.3 Potentiella risker och rekommendationer för strukturerad 
systemsäkerhetsanalys 

Systemsäkerhet 

 

Definition: 

Egenskap hos ett tekniskt system att inte orsaka skada på person, egendom och yttre miljö 

 

Arbetsmetodik: 

Standardiserad systematisk metod, t.ex. ISO 26262 som gäller inom fordonsbranschen och IEC 

61508 som tillämpas för hantering av elektrisk distribution 

 

Principiell process: 

1. Systemavgränsning 

Exempelvis konduktiv laddning från väg/parkeringsyta 

2. Hazardanalys 

3. Definition av säkerhetsmål (Safety Goal, SG) 

Utgår från krav på vad som kan accepteras respektive inte accepteras. Varje kritisk 

hazard skall ha ett säkerhetsmål, t.ex. ingen oönskad exponering eller åtkomst av 

spänningsförande delar 

4. Bestäm önskad måluppfyllnad (SIL) 

Safety Integrity Level (SIL) för varje säkerhetsmål 

5. Nedbrutna säkerhetskrav för påverkade system, funktioner, komponenter, arkitektur etc. 

6. Verifierad säkerhetslösning 

Dokumentation och verifiering av varje steg 

 

Processen ställer krav på kompetens, arbetsprocess och dokumentation 
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Identifierade risker hos konduktiv elvägsteknik via energimatning från vägbanan 

 

Boundary Situation or situation reference 

In vehicle Charging from grid with open high voltage (HV) 

connectors 

In vehicle Charging from grid with isolation fault present in HV 

system 

No vehicle The conductor system (rail or surface) applies 

voltage out in the open space 

No vehicle, object present The conductor system applies voltage out in the 

open space, if galvanic conductive object such as a 

bicycle is placed on the transmitting unit it will be 

heated up 

External vehicle  A galvanic part covered with paper/plastic on the 

transmitting unit will be heated up to a point where 

the paper/plastic catch fire 

External vehicle  A metallic object detection mechanism cannot 

protect metallic objects from potential heat up 

Vehicle present, not aimed for charging The conductor system applies voltage into a vehicle 

that is not designed to receive the energy 

(something loose is hanging down) 

In vehicle The connectors in the battery opens, the applied 

voltage in the system may increase to a dangerous 

level 

In vehicle, added The current conductor mechanism fails to adjust to 

desired position 

External vehicle or internal vehicle Someone may be stuck under the vehicle or the 

current conductor 

External vehicle or internal vehicle Someone may reach a point with dangerous voltage 

when charging 

External vehicle The conductor system is covered with electrical 

conductive liquid that conducts parallel energy flow 

at applied voltage 

In vehicle, added The current collector assembly gets stuck in an 

energy pick up position 

External vehicle  The current distribution rail gets loose from ground 

External vehicle and internal vehicle The vehicle misinterprets the positioning data from 

the conductive road car charging system and guides 

the vehicle into wrong position 

External vehicle  Something is pushing the vehicle out of position 

during charging and the positioning system does not 

detect that 

External vehicle  Something has damaged the current collector 

system unit 

Internal vehicle  Something has punctured the protection for the HV 

cable 

External vehicle External isolation fault 
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6.4 Alstom ERS och SRS 

Alstom är ett stort franskt företag som bl.a. tillverkar tåg och spårvagnar. För att svara på 

önskemål om att eliminera behov av luftledningar för spårvagnar i urban miljö har Alstom 

utvecklat systemet APS som innebär att elkraft levereras från en skena i marknivå mellan de två 

spårvagnsrälerna. Det första APS-systemet sattes i drift 2003 i Bordeaux och därefter har APS-

system satts i drift på ett flertal olika ställen i världen. 

 

AB Volvo har sedan 2011 arbetat tillsammans med Alstom i projektet ”Slide-In” för att 

vidareutveckla APS till Electric Road System (ERS) där energimatning sker från två elektriskt 

ledande parallella skenor vars övre yta förläggs i ungefär samma nivå som vägbanan och 

energimottagning av vägfordon görs via en strömavtagare som trycks ned mot skenorna. Prov 

med lastbil och olika strömavtagare har genomförts på Hällered provbana sedan 2012. 

 

Alstom utvecklar även systemet SRS för laddning av stillastående buss som placerats ovanför en 

”laddplatta” vid en hållplats. SRS och den elektriskt framdrivna bussen ”Apis” från Alstom 

kommer demonstreras under våren 2018 i Paris, kommersiell drift planeras till hösten 2018. 

 

Fördelar och nackdelar (SWOT-analys) för Alstom 

 

Styrkor: 

• Beprövad produkt för 

energiöverföring under rörelse till 

spårvagn (många installationer) 

• Utveckling pågår av produkt för 

energiöverföring till stillastående 

bussar 

• Stort företag med lång erfarenhet 

Svagheter: 

• Personbilar har ännu ej behandlats 

• Friktionslösning ännu ej godkänd 

• Exponerad skena (elsäkerhet) 

• Komplexitet i strömavtagaren 

Möjligheter: 

• Ökat intresse för elvägar i världen 

• Låg kostnad för el jämfört andra 

bränslen 

• Behov av automatisk 

parkeringsladdare 

• Behov av laddning under färd 

Hot: 

• Att elvägar inte implementeras 

• Att någon annan elvägslösning blir 

standard 

 

Figur 1: Bilden till vänster visar Alstom ERS-skenor varav en har försetts med räfflor för ökad friktion. 
Bilden till höger är en hypotetisk illustration av buss som närmar sig en SRS-laddplatta. 
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Systembild Alstom ERS 

 

 

Mognadsgrad för Alstom ERS vid tillämpning för personbilar 

 

Energimatning från vägbana: TRL 5 

• Räls validerad på testbana (relevant miljö)  

 

Energimottagning av fordon: TRL 3 

• Personbilar har ännu ej behandlats 

• ”Proof-of-concept” med lastbilar har gjorts av AB Volvo 

 

Energiöverföring: TRL 3 

• Personbilar har ännu ej behandlats 

• ”Proof-of-concept” med lastbilar har gjorts av AB Volvo 

 

Komplett system: TRL 3 

• Personbilar har ännu ej behandlats 
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Systembild Alstom SRS 

 

Mognadsgrad för Alstom SRS vid tillämpning för personbilar 

 

Energimatning från vägbana: TRL 4 

• Komponenter validerade i fabrik (laboratoriemiljö) 

 

Energimottagning av fordon: TRL 3 

• Personbilar har ännu ej behandlats 

• Komponenter för bussar validerade i fabrik (laboratoriemiljö): TRL 4  

 

Energiöverföring: TRL 3 

• Personbilar har ännu ej behandlats 

• Tillämpning för bussar har validerats i fabrik (laboratoriemiljö): TRL 4  

 

Komplett system: TRL 3 

• Personbilar har ännu ej behandlats 

Sammanfattande bedömning av Alstom ERS och SRS 

 

Alstom är ett stort företag med lång erfarenhet och dess ERS-lösning baseras på en produkt 

(APS) som används i många städer för energiöverföring till ett fordon som rör sig. Det största 

utmaningen, avseende en tillämpning för personbilar som är stillastående eller rör sig långsamt, 

är behovet av elsäkerhetsåtgärder p.g.a. exponerade skenor. 

 

Den pågående produktutvecklingen av SRS-lösningen för bussar är intressant, men en 

tillämpning för personbilar skulle sannolikt behöva automatparkering som tilläggsfunktionalitet. 

6.5 Elonroad 

Elonroad är en relativt ny lösning vars energimatning sker från korta skenor (ungefär 1 m långa) 

vilka placeras i serie efter varandra. Skenorna är tänkta att placeras ovanpå en markyta och 

resultera i en upphöjning om 5 cm med sluttande sidor, energimottagning av vägfordon görs via 

en strömavtagare som trycks ned mot skenorna och som har minst tre kontakter. 
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Utvecklingen av Elonroad sker i dagsläget vid Lunds universitet och en demonstration av 

laddning av personbil som rör sig på testbana kommer äga rum under hösten 2017. Tillämpning 

för stillastående fordon är också under utveckling. 

Fördelar och nackdelar (SWOT-analys) för Elonroad 

 

Styrkor: 

• Ligger på asfalt och sannolikt billig 

installation  

• Korta segment som strömsätts endast 

under fordon – positivt för elsäkerhet i 

urban miljö 

• Strömavtagaren kräver ej rörelse i 

sidled 

• Öppen design för strömavtagare 

Svagheter: 

• Behöver testas i utemiljö 

• Upphöjning kan upplevas störande 

• Tidigt utvecklingsskede 

• Begränsade utvecklingsresurser 

Möjligheter: 

• Ökat intresse för elvägar i världen 

• Låg kostnad för el jämfört andra 

bränslen 

• Behov av automatisk 

parkeringsladdare 

• Behov av laddning under färd 

Hot: 

• Att upphöjningen och friktion ej 

klarar trafiksäkerhetskrav 

• Att elsäkerhetskrav ej uppfylls 

• Brist på fortsatt finansiering 

• Att elvägar inte implementeras 

• Att någon annan elvägslösning blir 

standard 

Figur 2: Bilden till vänster visar Elonroad-skena placerad ovanpå en markyta. Bilden till höger är en 
schematisk illustration av en Elonroad-strömavtagare installerad i en personbil. 
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Systembild Elonroad 

 

Mognadsgrad för Elonroad vid tillämpning för personbilar 

 

Energimatning från vägbana: TRL 4 

• Skena validerad i laboratoriemiljö 

 

Energimottagning av fordon: TRL 3 

• ”Proof-of-concept” har gjorts med strömavtagare för personbilar 

 

Energiöverföring: TRL 3 

• ”Proof-of-concept” har gjorts med laddning av batteri i personbil 

 

Komplett system: TRL 3 

Sammanfattande bedömning av Elonroad 

 

Enkelhet (t.ex. avseende installation av skenor) och utvecklingsmöjligheter (t.ex. öppen design 

för strömavtagare) är Elonroad-lösningens främsta styrkor, men den befinner sig fortfarande i ett 

tidigt utvecklingsskede.  

6.6 Elways 

 

Företaget Elways har utvecklat en räls med två spår, rälsen installeras nedsänkt i vägbanan och 

energimatning sker via ledande skenor nere i spåren. Energimottagning av vägfordon görs via en 

strömavtagare med två kontakter som sänks ned i var sitt spår. Framför kontakterna finns plogar 

för att avlägsna grus, snö och dylikt. 
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Tester av Elways-lösningen på provbana har skett under flera år och bl.a. under 

vinterförhållanden. Demonstration av tekniken är planerad att ske under hösten 2017 med hjälp 

av distributionslastbilar som färdas längs allmän väg mellan godsterminal vid Arlanda flygplats 

och Rosersbergs logistikcentrum.  

 

Fördelar och nackdelar (SWOT-analys) för Elways 

 

Styrkor: 

• Genomarbetad installation i väg 

• Flera års tester på olika väglag 

• God elektrisk personsäkerhet 

• God trafiksäkerhet 

Svagheter: 

• Skenans spår känsligt för grus och 

snö, speciellt vid stillastående 

användning 

• Personbilsanpassad strömavtagare 

ej provad 

• Proprietär lösning 

Möjligheter: 

• Ökat intresse för elvägar i världen 

• Låg kostnad för el jämfört andra 

bränslen 

• Behov av automatisk 

parkeringsladdare 

• Behov av laddning under färd 

Hot: 

• Brist på fortsatt finansiering 

• Att elvägar inte implementeras 

• Att någon annan elvägslösning blir 

standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Bilden till vänster visar Elways-räls med två spår nedsänkt i en vägbana. Under senare tid har 
rälsens övre del täckts med ytmaterial för ökad friktion. Bilden till höger visar en Elways-strömavtagare 
installerad under en medeltung lastbil. 
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Systembild Elways 

 

Mognadsgrad för Elways vid tillämpning för personbilar 

 

Energimatning från vägbana: TRL 5 

• Räls validerad på testbana (relevant miljö) 

 

Energimottagning av fordon: TRL 3 

• ”Proof-of-concept” har gjorts med strömavtagare för personbilar  

• Strömavtagare för lastbil validerad på testbana (relevant miljö): TRL 5 

 

Energiöverföring: TRL 3 

• ”Proof-of-concept” har gjorts med personbilar 

• Komponenter har integrerats i en medeltung lastbil som drivs med el från vägbanan: 

TRL 5 

 

Komplett system: TRL 3 

• Utvecklingsfokus ligger för närvarande på tillämpning för medeltunga lastbilar 

• Demonstration längs allmän väg är planerad att ske höst 2017, arbete för att uppfylla 

TRL 6 pågår 

 

Sammanfattande bedömning av Elways 

 

Flera års tester på olika väglag och genomarbetad lösning för installation är Elways styrkor. Men 

utvecklingsfokus ligger för närvarande på tillämpning för medeltunga lastbilar. 

 

 

Företagshemlig information 
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6.7 Samlad analys 

De olika tekniklösningarna har olika förutsättningar, styrkor och svagheter (vilket framgår av 

SWOT-analyserna). Projektet har genomfört en samlad analys utgående från prioriterade 

kriterier för tillämpning i personbilssammanhang och hur dessa kriterier uppfylls av 

tekniklösningarna. 

 

I nedanstående tabeller redovisas bedömningar av behov och möjligheter till förbättring hos de 

olika tekniklösningarna. Målsiffrorna skall ses som maximalt vad som kan uppnås och är inte en 

kravprofil för att en teknik skall kunna bli godkänd för användningsfallet. Några kriterier är dock 

att betrakta som krav som måste uppfyllas, exempelvis elsäkerhet. Inför val av tekniklösning kan 

särskilda kriterier få större vikt kopplat till vad som anses viktigast av beställare och kravställare. 

Risker kvarstår tills en lösning är provad och verifierad i verklig miljö. 

 

I samband med den samlade analysen av resultaten från genomförda utvärderingar har det 

dessutom genomförts en övergripande jämförelse med induktiv laddning, denna jämförelse 

redovisas i avsnitt 6.8. 

Jämförelse av energiöverföring till stillastående bil 

 

Kriterium Alstom SRS Elonroad Elways Mål Kommentar 

Elsäkerhet 2 2 3 3 Svårare med 

exponerad skena 

även om korta 

segment, kan kräva 

beröringsskydd 

under laddning 

Strömavtagare 1 2 1 3 Komplexitet p.g.a. 

rörliga delar, 

beroende av skenans 

utformning 

Robusthet 2 2 1 2 Smutsansamling, 

städbarhet, snö och 

is, kan kräva 

smutsskydd, svårare 

i offentlig miljö 

Halka och 

snubbling 

2 1 3 3 Friktion hos skena, 

gynnsammare om 

liten kontaktyta 

Bortforsling av bil 2 2 1 2 Frikoppling från 

skena 

Totalt 9 9 9 13 
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Jämförelse av energiöverföring under långsam rörelse 

 

Kriterium Alstom ERS Elonroad Elways Mål Kommentar 

Elsäkerhet 1 (2) 2 3 3 Svårare med 

exponerad skena 

(korta segment 

underlättar, el enbart 

under fordonet) 

Strömavtagare 1 2 1 3 Komplexitet p.g.a. 

rörliga delar, 

beroende av skenans 

utformning 

Robusthet 2 1 1 2 Smutsansamling, 

städbarhet, snö och 

is, lättare att hålla 

rent vid hög 

trafikintensitet 

Halka och 

snubbling 

2 1 3 3 Friktion hos skena, 

gynnsammare om 

liten kontaktyta 

Installation och 

flexibilitet 

1 2 1 2 På eller i asfaltsytan, 

lätt att flytta 

Bortforsling av bil 2 2 1 2 Frikoppling från 

skena 

Totalt 9 10 10 15 
 

 

Diskussion 

 

De studerade lösningarna har utvecklats under flera år och energimatning från skenor eller räls 

har mognat. Det mesta av de senaste utvecklingsaktiviteterna har varit inriktade på tunga fordon, 

även om personbilar har beaktats av minst två utvecklare. Strömavtagarna som används för 

energimottagning av fordon är för närvarande de minst mogna komponenterna. Mognadsgraden 

hos kompletta system för personbilstillämpning är på ”proof-of-concept”-nivå när detta skrivs. 

 

Trots den nuvarande låga mognadsgraden är konduktiv energiöverföring från vägbana till elbilar 

intressant på grund av möjligheten hos följande användningsfall: 

• Automatisk snabbladdning med justerbar effekt för olika fordonstyper. 

• Automatisk laddning på offentliga parkeringsplatser (t.ex. vid stormarknader) 

• Automatisk laddning vid privat parkering utan vägledning och automatisk körning 

• Automatisk laddning på platser där bilar ofta hämtas (t.ex. bilpool) 

• Automatisk laddning vid körning i köer med låg hastighet (t.ex. taxi) 

• Automatisk energiöverföring (för framdrift och/eller laddning) från väg till olika 

fordonstyper med olika effektbehov vid högre hastigheter 

 

En lösning för konduktiv energiöverföring måste klara svåra miljöer och kunna utsättas för grus, 

snö och is. Prov har genomförts med Elways under flera vintrar och lösningen skall ytterligare 

verifieras de närmaste åren. 
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För varje lösning bedöms strömavtagare avsedd för personbilar vara den kritiska komponent 

som främst behöver fortsatt utveckling för olika fordonstyper och för att uppfylla viktiga 

egenskaper såsom tillförlitlighet och hållbarhet. Det är därmed av avgörande betydelse hur 

enkelt och samtidigt robust en konduktiv strömavtagare kan konstrueras till rimlig kostnad och 

med lämplig volym och rörelsemönster. 

 

En avslutande reflektion är att förväntningarna ur Volvo Cars perspektiv (se avsnitt 6.1) kan 

uppfyllas av en lösning som nyttjar konduktiv elvägsteknik för att åstadkomma automatisk 

sladdlös laddning av elbilar under förutsättning att elsäkerhet tillgodoses. 

6.8 Jämförelse med induktion 

Sedan tidigare pågår studier och produktutveckling av tekniska lösningar som nyttjar 

elektromagnetisk induktion för att åstadkomma sladdlös automatiserad laddning av elbilar. 

Gemensamt för dessa lösningar är att en s.k. primärspole, som installeras på eller under 

markplanet, genererar ett magnetfält vilket i sin tur inducerar elektrisk ström i en s.k. 

sekundärspole som monteras på undersidan av bilen. 

 

En fungerande laddningslösning med hjälp av induktion innebär att användaren slipper hantera 

någon form av kontakt – en sådan lösning är självklart elegant och tilltalande. Det finns ett starkt 

intresse för automatiserade laddningsprodukter och flera aktörer bedriver produktutveckling och 

standardiseringsarbete. Men att realisera en bra laddningsprodukt som nyttjar induktion är inte 

heller det oproblematiskt och invändningsfritt. Exempelvis behöver sekundärspolens konstruktion 

och positionering harmoniera med primärspolen, det är en utmaning att finna en konstruktion 

som kan användas av flera fordonstyper och för olika effektnivåer, positionering kan också vara 

en utmaning men kan underlättas med automatisk parkering. Se rapporten från FFI-projektet 

”Krav – Helautomatisk Induktiv Laddning” för mer information. 

 

Nedan följer två jämförelser mellan konduktiv laddning och induktiv laddning: en jämförelse för 

laddning av stillastående bil t.ex. på garageuppfart, och en jämförelse för laddning av bil som rör 

sig i låg fart. Eftersom det inte finns färdiga produkter på marknaden är jämförelserna att betrakta 

som åskådliggörande av vad som kan förväntas av framtida produkter. Jämförelserna innehåller 

bedömningar av hur svårt det kommer vara i utvecklingen av framtida produkter att uppfylla olika 

egenskaper. 

 

För konduktiv laddning har de olika tekniklösningarna från Alstom, Elonroad och Elways bedömts 

som en samlad grupp, och när någon teknik har en egenskap som avviker från gruppen till det 

bättre eller sämre har detta noterats. För induktiv laddning har det förutsatts att samtliga framtida 

produkter kommer innefatta primärspole och sekundärspole, men att det blir skillnader i 

bedömningen om primärspolen installeras på eller under en asfaltsyta, och om det kommer 

efterfrågas högre effekter än 3,5 kW. Bedömningarna av de enskilda egenskaperna har 

summerats till ett intervall inom vilket en färdig produkt kan tänkas hamna. Siffror inom parentes 

hör ihop med avvikelser som beskrivs med text inom parentes. Inför val av tekniklösning kan 

särskilda egenskaper få större vikt kopplat till vad som anses viktigast av beställare och 

kravställare. 
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Konduktiv och induktiv laddning av stillastående bil 

 

Kriterier Konduktiv Kommentar Induktiv Kommentar Mål 

Elsäkerhet 2 (3) Exponerad skena 

ställer högre krav 

(fördel Elways) 

3 Normal elstandard 

som skall 

uppfyllas 

3 

Säkerhet 

magnetfält 

3 ”Försumbart” 

magnetfält 

1 (3) Svårt att begränsa 

vid högre effekter 

(bra om 3,5 kW 

räcker hemma) 

3 

Enkelhet hos 

energimottagare 

1 (3) Komplexitet p.g.a. 

rörliga delar och flera 

kontaktpunkter (fördel 

om strömavtagare är 

optimerad för 

laddning vid 

stillastående) 

2 (3) Sekundärspolen 

blir stor och tung 

vid högre effekter 

(bra om 3,5 kW 

räcker hemma) 

3 

Positionering 3 Har kontakt inom stort 

spann i sidled 

2 (3) Snävt spann för 

att behålla hög 

verkningsgrad 

(automatisk 

parkering 

underlättar 

positionering) 

3 

Robusthet 2 (1) Smutsansamling, 

städbarhet, snö och 

is, underlättas av 

skenor utan spår 

(nackdel Elways) 

2 (3) På asfalten  

(fördel med 

installation under 

asfaltsytan) 

3 

Halka och 

snubbling 

1 (3) Friktion skena och 

skena på asfalten  

(fördel Elways) 

1 (3) På asfalten  

(fördel med 

installation under 

asfaltsytan) 

3 

Bortforsling 2 (1) Frikoppling (nackdel 

Elways) 

3 Ingen kontakt 3 

Laddprestanda 3 Snabb 1 (3) Långsam 

(bra om 3,5 kW 

räcker hemma) 

3 

Kostnad 2 (3) Laddning vid 

stillastående medför 

enklare 

strömavtagare och 

färre komponenter 

(fördel om 

originalmonterad 

laddare kan 

användas) 

2 (3) Högre effekter 

medför fler 

komponenter  

(bra om 3,5 kW 

räcker hemma) 

3 

Intervall  

[min, max] 

[17, 25] 
 

[17, 27] 
 

27 
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Konduktiv och induktiv laddning vid låg fart 

 

Kriterier Konduktiv Kommentar Induktiv Kommentar Mål 

Elsäkerhet 2 (3) Exponerad skena 

ställer höga krav  

(fördel Elways) 

3 Normal elstandard 

som skall 

uppfyllas. 

3 

Säkerhet 

magnetfält 

3 ”Försumbart” 

magnetfält 

1 (2) Svårt att begränsa 

vid högre effekter 

(spolutföranden, 

ferriter, skärmar)  

3 

Enkelhet hos 

energimottagare 

1 (2) Komplexitet p.g.a. 

rörliga delar och flera 

kontaktpunkter 

(fördel Elonroad) 

1 Sekundärspolen 

blir stor och tung 

vid högre effekter 

än 11 kW 

3 

Positionering 3 Har kontakt inom 

stort spann i sidled 

2 (3) Snävt spann för 

att behålla hög 

verkningsgrad 

(autonoma fordon 

underlättar 

positionering) 

3 

Robusthet 2 (1) Smutsansamling, 

städbarhet, snö och 

is, underlättas av 

skenor utan spår och 

hög trafikintensitet 

(nackdel Elways) 

3 (2) Fördel med 

primärspolar 

under asfaltsytan 

(nackdel med 

installation på 

asfalten) 

3 

Halka och 

snubbling 

1 (3) Friktion skena (fördel 

Elways och om 

skenan är försänkt) 

3 (2) Fördel med 

primärspolar 

under asfaltsytan 

(nackdel med 

installation på 

asfalten) 

3 

Bortforsling 2 (1) Frikoppling (nackdel 

Elways)  

3 Ingen kontakt 3 

Underhåll 3 (2) Kontaktskor som 

måste bytas 

regelbundet på 

strömavtagaren 

(beroende på 

bytesintervall) 

3 Inga medvetet 

konstruerade 

slitagedelar 

3 

Laddprestanda 3 Snabb 1 (2) Långsam (fördel 

om 11 kW 

uppnås) 

3 

Kostnad 2 (3) Möjliggör färre 

komponenter (fördel 

om originalmonterad 

laddare kan 

användas) 

1 (2) Högre effekter 

medför fler 

komponenter 

(osäker 

bedömning) 

3 

Intervall  

[min, max] 

[19, 27] 
 

[19, 25] 
 

30 
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Diskussion av jämförelse med induktion 

 

De konduktiva tekniklösningarna har fördelen att enkelt kunna överföra godtycklig effekt. Den 

stora nackdelen är att dessa lösningar måste klara elsäkerhetskrav och svåra miljöer. I enlighet 

med vad som diskuterats i föregående avsnitt bedöms strömavtagaren vara den kritiska 

komponent som främst behöver fortsatt utveckling för olika fordonstyper och för att uppfylla 

viktiga egenskaper såsom tillförlitlighet och hållbarhet. 

 

Induktiva tekniklösningar är självklart eleganta och tilltalande, men i dagsläget krävs att 

primärspolar och sekundärspolar är anpassade till varandra i utförande för att nå en hög 

verkningsgrad med specifik effektnivå och specifikt luftgap vid laddning av stillastående bil. 

Induktiv teknik har därmed i dagsläget flera svåra utmaningar att lösa för att klara ett bredare 

användningsområde, t.ex.: 

• bibehållande av hög verkningsgrad vid energiöverföring under rörelse för olika 

fordonstyper och hastigheter, 

• bestämning av placering av primärspolar i parkeringsplatser i offentlig miljö för olika 

fordonstyper och fordonsstorlekar, 

• hantering av olika fordonstypers olika effektbehov. 

 

För automatiserad normalladdning av en stillastående bil på privat garageuppfart med hjälp av 

standardiserad utrustning har en induktiv lösning fördel framför konduktiva tekniklösningar utifrån 

dagens kunskap och förväntningar på produktutveckling. 

6.9 Plan för nästa steg 

Fortsatt utveckling måste ske innan det går att planera för ett demonstrationsprojekt av konduktiv 

energiöverföring från vägbana till elektrifierade personbilar från vägbana. För att kunna diskutera 

medverkan från personbilsindustrin i framtida demonstrationsprojekt är det nödvändigt att 

utvecklarna av tekniklösningar och andra intressenter åstadkommer följande: 

• Precisering av lämpliga användningsområden där konduktiv energiöverföring från 

vägbana med hög effekt gör skillnad (t.ex. taxiköer, central plats för publik bilpool). 

• Strömavtagare anpassad för personbilar med rätt utformning och tillförlitlighet. 

• Metodiskt systemsäkerhetsarbete och riskhantering (speciellt elsäkerhet). 

• Standardisering för publika lösningar påbörjat (eller åtminstone planerats). 

6.10 Måluppfyllelse 

Projektet har uppfyllt sina delmål enligt följande: 

• Analys av möjligheter och potential att nyttja elvägsteknik som laddinfrastruktur för 

elektrifierade personbilar har sammanställts och det har gjorts en jämförelse med 

induktiv teknik (se avsnitt 6.7 och 6.8). Dessutom har det konstaterats att 

förväntningarna ur Volvo Cars perspektiv (se avsnitt 6.1) kan uppfyllas av en lösning 

som nyttjar konduktiv elvägsteknik för att åstadkomma automatisk sladdlös laddning av 

elbilar under förutsättning att elsäkerhet tillgodoses. 

• Planen för nästa steg omfattar stimulans av fortsatt och nödvändigt arbete hos 

utvecklarna av tekniklösningar för sladdlös konduktiv laddning av elbilar. Det framkom 

under projektets gång att fortsatt utveckling måste ske innan det går att planera för 

medverkan från personbilsindustrin i ett demonstrationsprojekt om konduktiv 

energiöverföring från vägbana till elektrifierade personbilar från vägbana (se avsnitt 6.9). 

• Spridning av erhållna kunskaper har skett i form publikation till konferensen EVS30 i 

Stuttgart och presentation vid 1st Electric Road Systems Conference i Sandviken 2017, 

dessutom kommer kunskaper presenteras vid Energimyndighetens konferens 

Energirelaterad fordonsforskning i Göteborg 2017 (se avsnitt 7.2). Genom dessa 

aktiviteter sprids erhållna kunskaper till utvecklare av tekniklösningar, 

personbilsindustrin, forskningsaktörer och myndigheter. 
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Projektdeltagarna anser att projektets mål är uppfyllda och att arbetet bidragit till FFI:s mål på 

både övergripande program- och delprogramnivå. 

7 Spridning och publicering 

7.1 Kunskaps- och resultatspridning 

 

Hur har/planeras projektresultatet att 

användas och spridas?  

Markera 

med X 

Kommentar 

Öka kunskapen inom området X Se avsnitt 8 

Föras vidare till andra avancerade 

tekniska utvecklingsprojekt 

X Se avsnitt 8 

Föras vidare till 

produktutvecklingsprojekt 

  

Introduceras på marknaden   

Användas i utredningar/regelverk/ 

tillståndsärenden/politiska beslut 

  

 

7.2 Publikationer 

En artikel med titeln “Automatic conductive charging of electric cars” kommer publiceras och 

presenteras i samband med konferensen EVS30 som äger rum Stuttgart 9–11 oktober 2017. 

 

Resultat från projektet har presenterats på konferensen 1st Electric Road Systems Conference i 

Sandviken 14–15 juni 2017 och kommer att presenteras vid Energimyndighetens konferens 

Energirelaterad fordonsforskning i Göteborg 4–5 oktober 2017. 

8 Slutsatser och fortsatt forskning 
Det är en intressant framtida möjlighet för automatiserad laddning att nyttja konduktiv 

energiöverföring från vägbana till personbilar som är stillastående eller rör sig långsamt längs 

korta sträckor (t.ex. köer). Men de studerade lösningarna har i dagsläget låg mognadsgrad 

avseende tillämpning för personbilar. Fortsatt utveckling måste ske innan definitivt svar om 

framtida möjlighet kan ges och för varje lösning bedöms strömavtagare avsedd för personbilar 

vara den mest kritiska komponenten. 

 

Innan det kan bli fråga om bred marknadsintroduktion för en lösning är det ytterst viktigt att 

lösningen uppfyller krav om användarvänlighet, tillgänglighet och systemsäkerhet – exempelvis 

får åtkomst av strömförande delar ej vara möjligt om en bil laddas oövervakad under längre tid. 

 

Konduktiv och induktiv energiöverföring från vägbana har olika för- och nackdelar: 

• Konduktiv energiöverföring kan t.ex. leverera hög effekt 

• Induktiv energiöverföring har t.ex. inga större problem att uppfylla elsäkerhetskrav 

Eftersom det inte finns färdiga produkter på marknaden för vare sig konduktiv eller induktiv 

laddning som klarar kommande standard är det för tidigt att göra en generell och definitiv 

jämförelse. För automatiserad normalladdning av en stillastående bil på privat garageuppfart 

med hjälp av standardiserad utrustning har en induktiv lösning fördel framför konduktiva 

tekniklösningar utifrån dagens kunskap och förväntningar på produktutveckling. För 

användningsfall där det efterfrågas högre effekt jämfört normalladdning har en konduktiv lösning 

fördel framför induktiva lösningar. 
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För att kunna diskutera medverkan från personbilsindustrin i framtida demonstrationsprojekt är 

det nödvändigt att utvecklarna av tekniklösningar och andra intressenter åstadkommer följande: 

• Precisering av lämpliga användningsområden där konduktiv energiöverföring från 

vägbana med hög effekt gör skillnad (t.ex. taxiköer, central plats för publik bilpool). 

• Strömavtagare anpassad för personbilar med rätt utformning och tillförlitlighet. 

• Metodiskt systemsäkerhetsarbete och riskhantering (speciellt elsäkerhet). 

• Standardisering för publika lösningar påbörjat (eller åtminstone planerats). 

 

En avslutande reflektion är att förväntningarna ur Volvo Cars perspektiv kan uppfyllas av en 

lösning som nyttjar konduktiv elvägsteknik för att åstadkomma automatisk sladdlös laddning av 

elbilar, studien har dock inte analyserat kostnader under förutsättning att elsäkerhet tillgodoses. 

 

Vi som arbetat i projektet anser att det är nödvändigt med en dialog i gott samförstånd mellan 

personbilsindustrin och utvecklare av lösningar för konduktiv elvägsteknik i syfte att fortsätta 

arbetet med hur automatisk sladdlös laddning kan förverkligas på ett bra sätt för användare av 

elbilar. 

9 Deltagande parter och kontaktpersoner  
Denna rapport är huvudresultatet från projektet ”Förstudie om automatiserad sladdlös konduktiv 

laddning av elbilar” som 2016-06-13 beviljades finansiellt stöd från Energimyndigheten och som 

genomförts inom programmet för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) och 

delprogrammet Energi och miljö. Projektets diarienummer och projektnummer hos 

Energimyndigheten är 2016-004725 respektive 42614-1. 

 

RISE Viktoria och Volvo Personvagnar har varit parter i projektet med Viktoria som koordinator. 

Dessutom har Alstom, Elonroad, Elways och Fordonskomponentgruppen (FKG) stöttat projektet. 

 

De som i huvudsak har bidragit till denna rapport är 

• Martin Gustavsson, Senior forskare Electromobility, RISE Viktoria (projektledare) 

• Conny Börjesson, Senior forskare Electromobility, RISE Viktoria 

• Robert Eriksson, Senior Technical Leader Electric Propulsion, Volvo Cars 

• Mats Josefsson, System Engineer Electric Propulsion, Volvo Cars 

 

Projektgruppen har fått värdefull information och haft givande diskussioner med ett flertal 

personer. Ett speciellt tack riktas till de följande: Ivan Bradetic, Jean-Luc Hourtane, Maria Signal-

Martebo, Patrick Duprat och Philippe Veyrunes vid Alstom; Dan Zethraeus vid Elonroad; Mats 

Alaküla vid Lunds universitet; Gunnar Asplund vid Elways; Sofia Lundberg vid VTI; Hans Säll vid 

NCC; samt Peter Bryntesson vid FKG. 

 

Kontaktpersoner för projektet är Martin Gustavsson, martin.gustavsson@ri.se  och Robert 

Eriksson, robert.eriksson@volvocars.com  
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