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Sammanfattning
Vår affärsidé är att erbjuda en laddningsstation med en unik systemlösning för elbilar som
ger slutkunden möjlighet att fritt välja energikälla med avseende på miljö, tillgänglighet och
pris.
Syftet med projektet är att ge elbilsägare möjligheten att ladda sina bilar på ett miljövänligt
sätt till ett förmånligt pris, detta för att en övergång från ett förbränningsfordon till elbil ska bil
mer attraktivt. Elbilen kommer att göra faktiskt nytta i avseendet att minska koldioxidutsläpp
om elen som används är koldioxidneutral. Detta ihop med det faktum att el-källor såsom
vindkraft varierar kraftigt i pris beroende på väderförhållanden och efterfrågan skapar ett
behov för ett anpassningsbart laddningssystem.
För realisera affärsidén har vi valt att utveckla mjukvara tillsammans med tillhörande
laddstolpar som indikerar i realtid när det är billigt att tanka grön el då priset uppdateras varje
timme direkt efter tillgång. Kunden uppmuntras på så vis att medverka för en bättre miljö då
den el som produceras faktiskt också blir såld i större utsträckning och bilen bidrar inte
längre till några utsläpp.
Projektet har drivits i egen regi och produkten är stark nog att kunna stå till grund för en
vinstdrivande verksamhet då det både är en nyhet och finns en stor potentiell framtida
marknad.
Projektet har uppmärksammats på flera håll då det är en miljöinnovation för en hållbar
framtid som såväl gynnar användare, ägare av stolpen, elproducenten och miljön.
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Abstract
Adaptive Charging System, an intelligent and flexible charging solution for electric cars.
Our business idea is to offer a charging station with an unique system solution for electric
vehicles which enables the users to choose energy source by preference at lowest available
price for the time being.
The purpose of this project is to offer car owners an opportunity to charge their cars in a
environmental friendly way at a very reasonable price. This is done to encourage a change
from combustion engines and increase the power of attraction to electric cars.
To realize the business concept we choose develop a software solution together with existing
charging stations. The charging stations indicates in real time then the price for green
electricity is low, since it updates the price every hour. The customer is therefore encouraged
to contribute to a better environment since the electricity that is produce, actually gets sold to
a large extent and the electric vehicle won´t give away any emissions.
The Project has been run in our own management and the product is well enough to be the
foundation of a new successful venture, since it is an innovation and have a huge potential
market.
The product has attracted a lot of attention since it´s an environmental innovation for a
sustainable future which benefits everyone involved, from the user to the environment and
everyone in between.
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Förord
Följande rapport är en sammanställning av det examensarbete i form av ett
Nyproduktutvecklingsprojekt som genomfördes av Emelie Ingvarsson och David Hansson
under läsåret 2009/2010. Projektet är en del av Utvecklingsingenjörsprogrammet och
omfattar totalt 22,5 hp.
Rapporten beskriver processen från idé till färdig produkt som också på ett lämpligt sätt
sammanfattar utbildningen i helhet. Först skildras bakgrunden till projektet och behovet
valideras. Sedan beskrivs själva utvecklingsprocessen där sedan produkten presenteras. Då
produkten har stor kommersiell potential har även en affärsplan tagits fram för framtida
näringsidkande.
Vi vill tacka alla som har hjälpt oss under resans gång, Leif Nordin för handledning, Magnus
Persson Malte Fuel Tech AB för att han tror på oss och vår produkt samt upplärning om hur
laddstolpar fungerar. Daniel Pettersson för framtagning av mjukvaran.
Vidare vill vi tacka Conny Nilsson, Almi Företagspartner, Carin Malmcrona, Region Halland,
Alexander Öhrling, Hem Energi Halmstad, Skellefteå Kraft, klasskamrater för uppmuntran
och feedback.
Sedan vill vi också avsluta med att ge oss själva en klapp på axeln för allt hårt slit och goda
resultat. Motgångar har vi även haft och projektet drogs till sin spets ett flertal gånger med
patent, avsaknad av källkod och mjukvaruutvecklare som hoppat av i sista stund.
Projektet har varit mycket lärorikt och kul att genomföra tack vare respons utifrån och vidden
av utmaningen!
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Inledning
Detta avsnitt kommer att förmedla en första inblick i hur arbetet har initierats,
bakgrund till problemet samt syfte och mål med projektet. För utförligare
beskrivning (Se bilaga I, II)

Bakgrund till problemet
Känt för alla är den hotande växthuseffekten som till stor del beror på utsläpp av
växthusgaser från el-producerad kolkraft och från biltrafik. Förbränningsmotorn är en teknik
som framtida samhälle inte har råd med på grund av den låga verkningsgraden. Enda
lösningen är således inte att omvandla biobränsle till flytande drivmedel för
förbränningsmotorer eller att omvandla el producerad av vind eller sol till flytande drivmedel.
Istället finns möjligheten till, med betydligt högre verkningsgrad, omvandla el till rörelseenergi
med i vanligt tal elbil eller, om körsträckan är längre än genomsnittet, hybridbil. (se bilaga III )
Bilen har sedan dess intåg varit en symbol för frihet med möjligheten att snabbt kunna
transportera sig långa sträckor. Denna frihet skall inte vara begränsad till bilens egna
räckvidd från en fast basstation och fram till idag har detta inte varit något problem då man
snabbt kan fylla på med bränsle på närmaste bensinstation. Det är dock precis den
begränsningen som elbilsägaren stöter på, då dessa får nöja sig med att ladda sina bilar
hemma i garaget medan bilen inte används. Detta för att det inte existerar många
fungerande laddningsstationer med godkända betalsystem installerade eller framför allt
godkända alternativ till det egna eluttaget. Ihop med det faktum att elkällor såsom vindkraft
varierar kraftigt i pris beroende på väderförhållanden och svårigheter att jämna ut tillgång till
efterfrågan skapar ett behov för ett anpassningsbart och tillgängligt laddningssystem.(Se
Bilaga III)
Om el skall kunna bli ett attraktivt drivmedel gentemot de fossila för fler än det överseende
kundsegment tidiga brukare som snabbt tar till sig tekniken kan man sammanfattningsvis
påstå att fördelarna backas upp med en ökad tillgänglighet av fler laddningspositioner och
laddningsmöjligheter.

Affärsidé
Projektets affärsidé är att erbjuda en laddningsstation med en unik systemlösning för elbilar
som ger slutkunden möjlighet att fritt välja energikälla med avseende på miljö, tillgänglighet
och pris när man laddar publikt. (För utförlig affärsplan, se bilaga II)

Syfte och Mål
Syftet med projektet är att människor ska kunna ladda sina elbilar miljövänligt till ett lågt pris.
Detta för att en övergång från ett förbränningsfordon till elbil ska bil mer attraktivt. Elbilen
kommer då att göra faktiskt nytta i avseendet att minska koldioxidutsläpp om elen som
används är koldioxidneutral.
Målet med projektet är att i slutet av maj 2010 tillhandahålla en fungerande mjukvara som
gör laddningsstationen till en smart, anpassningsbar enhet. Produkten i sin helhet ska kunna
ligga till grund för en verksamhet som på 3 år ska kunna bli vinstdrivande.
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Projektbeskrivning
Här följer en redogörelse för själva projektorganisationen och inom vilka tids- och
resursramar projektet ska genomföras inom. Även berörda parter framförs. För
utförlig projektbeskrivning (Se bilaga I)

Bakgrund till projektet
Bakgrunden till idén födde vid köksbordet hemma hos Emelie Ingvarsson tillsammans med
Robert Ingvarsson. Redan hösten 2008 började Emelie Ingvarsson fundera på att gå vidare
med idén och ansökte därför om att var med i Draknästet för att skaffa kapital till utveckling
av produkten. Idén kom inte med eftersom det inte fanns någon prototyp att visa upp, men
en inbjudan till nästkommande år gavs om prototyp var framtagen. Hösten 2009 påbörjades
examensarbetet och David Hansson anslöt sig till projektet. Emelie Ingvarsson och David
Hansson har sedan drivit projektet i egen regi.

Intressenter
Projektet har en stor intressentkrets och många berörs av produktens användande. Här följer
dom viktigaste intressenter som påverkas i högst grad av projektet.
För utförlig intressentanalys. (Se bilaga II (d))

PRIMÄR

Emelie
&
David

Kunder
Tillverkare av laddstationer
Köpare av laddstationer
Arbetsplatser
Parkeringsgarage
Kommuner
Landsting
Köpcentra
Varuhus
Vägparkeringar
Samarbetsparnter/
Underleverantörer
Malte Fuel Tech
Assiting System
Konfidentiellt

SEKUNDÄR

Allmänt
Miljö och Samhälle
Elbolag
Elproducent
Elnätbolag
Vindkraftsbolag
Finansiärer
Malte Fuel Tech
Almi Företagspartner
Användare
Användare av elbilar

Projektorganisation
Se Bilaga II (f)

Budget
Se Bilaga II (g)

Tidsplan
Projektet påbörjades september 2009 och avslutades maj 2010. För utförligt tidsplan
(Se bilaga II(e)
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Krav och Önskemål Sekretess
Sekretess
En av projektets samarbetsparters har önskat total sekretess om samarbetet med
projektgruppen. Information som rör dessa kommer således inte att återfinnas i
projektrapporten. Övriga sekretessförbindelser finns att tillgå i sin helhet (Se bilaga X
Sekretessavtal)
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Figur 2. Visar områden som behandlas i projektet
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Metoder
Nedan beskrivs de metodverktyg som har används för att utveckla vår produkt
utifrån ursprunglig affärsidé. Tillvägagångssättet för informationsinsamling
och kreativitetstänkande har skett inom ramarna för dynamisk
produktutveckling och innovationsverksamhet (Ottosson 1999).
Utgångspunkten har varit den projektbeskrivning som projektgruppen själva
upprättade vid projektets start för att få en tydlig målstyrning. Nedan följer en
generell metodbeskrivning över hur projektgruppen har gått till väga.

Nyhetsgranskning och Patentansökan
Research av befintliga patent och mönsterskydd i databaser som kan komma att hindra idé
eller produkt. Detta för att undvika intrång som kan resultera i immaterialrättsliga
överträdelser och åtalsskyldighet. Genomförs innan patentansökan skickas in.
Patentansökan om formellt skydd och ensamrätt till idkande av teknisk lösning. Produkten
som skyddet söks för måste uppfylla två kriterier för att bli godkänd, produkten ska ha
uppfinningshöjd samt inneha nyhetsvärde. Detta betyder att produkten ska vara en teknisk
lösning samt att produkten inte ska vara känd sen tidigare.(se bilaga VI)

Kapitalanskaffning och feedback

Ansökan och förfrågan gällande finansieringsstöd för projektet skickas till statliga
inrättningar, företag, stiftelser. Kapitalinskaffning innefattar även deltagande i entreprenörs-,
miljöinnovations och affärsplanstävlingar. Ansökningar och tävlingsdeltagande syftar också i
att generera värdefull feedback angående projektets marknadspotential och miljönytta (Se
bilaga XI).

Empiriska- och marknadsundersökningar
Insamling av primär- och sekundärdata som styrker projektets relevans. Är fundament för
projektets behovsunderlag. Består främst av underlag från Energimyndigheten

(KAMEL,2009 , Laddinfrastruktur, Svensk energi, 2009)

Marknadsresearch genom att använda Internet, kontakta företag inom branschen såsom
elbolag, laddstolpstillverkare för att bekräfta att det finns en potentiell marknad för vår
produkt (Se bilaga III, IV).

Presentation och intervjuer

Presentation av projekt för branschkunniga företag, kommunalförbund, myndigheter för
eventuella samarbeten och informationsutbyte. Utlåtande av kunniga inom områden
rådfrågas och ombeds lära ut relevant information som kan gynna projektet. Företag väljs
utifrån kunskapsområde och geografisk placering. Lokala företag har prioriterats

SWOT-analys
Metod och analysverktyg (Kotler, 2005) där projektets interna och externa fördelar och
nackdelar identifieras. Internt ser man till projektets styrkor och svagheter och externt ser
man till hot och möjligheter. Denna metod summerar och ger en överskådlig bild av
information som erhålls med hjälp av andra använda metoder.
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Utformning av produkten

Brain Aided Design- Utformning av produkten (interfacet) igenom öppen och kreativ
diskussion. (Ottosson, 1999). Utförs genomgående under hela utvecklingsprocessen. Här
används input från många olika håll, såsom från elbilsägare, laddstolpstillverkare,
handledare och andra studenter.
Pencil Aided Design- Idegenerering genom skisser. Har använts till att komponera stolpens
yttre karaktär och i helhet kunna utformas.
Computer Aided Design- Här ligger tonvikten av projektets utvecklingsarbete, då produkten
består främst av mjukvaruutformning och interfacedesign.

FMEA

Modell för att identifiera eventuella fel på mjukvaran. Områden med hög felpotential har
åtgärdsförlag tagits fram för att minimera risken att besvärande händelser inträffar.

Mjukvara och Hårdvara

Befintlig källkod som finns i hårdvaran används som grund för att utforma den nya mjukvaran
och interfacet. Mjukvaran som ses som projektets slutliga produkt har företaget Assisting
System fått i uppdrag att programmera. Programmeringen sker helt efter givet underlag
framtaget av projektgruppen där funktioner beskrivs och utformningen av
användargränssnittet skildras. Befintlig hårdvara från en redan fungerande ointelligent stolpe
används för utformning, där sedan den smarta mjukvaran implementeras

Användartester

Genom uppvisande och utvärdering av användargränssnittet testas produktens
användarvänlighet och valmöjligheter. Genom att uppvisa programmets utformning med
hjälp av Power Point kan ändringar av knappar och menyval införas direkt på plats och
testas igen. En mycket diverserad användargrupp används då produkten har en stor
kundvidd.

Kommunikation

Kommunikation i form avstämningsmöte har skett på en veckobasis med handledaren och
framtida kunden Malte Fuel Tech som äger stolpen som används. Kontakt med
underleverantören Assisting Systems skedde med daglig avstämning av framsteg under den
tid som själva utvecklingen och programmeringen ägde rum. Varje vecka har en
veckorapport skrivits där veckans och kommande veckans aktiviteter presenteras.
Veckorapporten har används som stöd för att sätta upp kortsiktiga mål, då huvudtidsplanen
är ganska öppen för ändringar.

Metodkritik

Vissa metoder medför viss risk för projektet framtida framgång. Främst exponeringen som
både kan inbringa nya affärsmöjligheter med också medge hot från andra företag kan tillägna
sig tekniken och själva utveckla en lösning, istället för att köpa vår färdiga produkt.
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Elbilar och laddning idag
Avsnittet behandlar det som ligger till grund för projektets relevans nämligen Behovet.
Elbilens fördelar och nackdelar beskrivs och tillsammans med nästa avsnitt som
behandlar eldistribution, identifieras de problemområden som projektgruppen har att
behandla när lösningen har tagits fram. För ytterligare fördjupning,
se bilaga (III,IV,) samt ( Kamel, Svensk Energi)

Elbilarnas begränsningar
Elbilarnas allra största begränsningar är i dagsläget de som sätts av batteriet på bilen då
jämfört med traditionella drivmedel som bensin eller diesel så har batterier generellt en
mycket låg energidensitet (KAMEL, 2009). Effekten av detta är att man måste ha en betydligt
mycket större volym och vikt i form av batterier med sig än vad man skulle behöva ha bensin
för att ha samma energimängd. Då vikten och volymen är begränsad på bilen får man istället
acceptera kortare körsträckor mellan ”tankningar”. Hade det då varit möjligt att, som med en
vanlig bil, stanna till vid en tankstation och fylla upp tanken på några minuter hade det inte
varit ett så stort problem, men eftersom tiden det tar att ladda batteriet är så mycket större så
blir problemet genast mer påtagligt.
I korthet får man alltså oftast nöja sig med att ha en relativt begränsad batteribank med
aktionsradie därefter för att kunna ha en fungerande bil och istället ladda denna på platser
där bilen står stilla en längre tid medan man gör annat.

Elbilens fördelar
Trots de begränsningar som batteriet sätter på fordonet så finns det helt klart en marknad för
dessa, vad är det då som dessa kunder värderar i en elbil som inte en vanlig bil kan erbjuda?
Fördelarna kan vara högst personliga men de som oftast uppkommer i samband med elbilar
är dess:
Låga driftskostnader.
Låga servicekostnader.
Premieras av lagstadgar i trafiken, inköp och skatter.
Miljövänlig.
Låg ljudnivå.
Med visst avkall på de egenskaper som traditionella fordon har så prioriterar alltså många i
denna grupp de miljö och ekonomiska egenskaper som är unika för elbilen. Vissa av dessa
egenskaper hör direkt till tekniken och påverkar inte projektet i någon större utsträckning
medan andra återkommande faktorer som miljön och ekonomin ligger i direkt anknytning till
projektet.

Miljö
Om miljön är viktig för användarna så är en självklar frågeställning att ta upp hur miljövänliga
elbilarna verkligen är jämfört med andra alternativ. De släpper visserligen inte ut några
avgaser och det är främst i själva tillverkningen som de enda utsläppen ligger men om man
ser till bieffekterna av elförbrukningen kan verkligheten dock se något annorlunda ut.
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Eftersom elen som bilen förbrukar måste tillverkas på ett eller annat sätt är det helt beroende
på om denna har genererats på ett sätt som medför negativa miljöeffekter eller inte som
direkt påverkar om driften av denna medför utsläpp.

Figur 3. Illustrerar hur elbilen står sig i förhållande till en dieselbil ur olika perspektiv,
till synes kan dieselbilen rentutav vara miljövänligare i vissa situationer om det ter sig
illa. (KAMEL, 2009)
I hemmet har dessa brukare möjlighet att själva fritt välja hur elen som förbrukas också
tillverkas, men detta är inte fallet när bilen laddas på annan ort, då man istället får acceptera
det avtal som ägaren av abonnemanget har beslutat om. Om elbilen är miljövänlig eller inte
beror alltså direkt på hur elen som den förbrukar har tillverkats, det ger ett samband som är
av elkonsumenternas största intresse men ett som de inte har full makt över.

Konkurrerande laddstationer
Projektgruppen har under projektet använt sig av en laddstation från Malte Fuel Tech, ett
företag med en av få godkända betalningssystem för laddstolpar i Sverige. Många riktar sig
till att inkludera elen i parkeringsavgiften och undviker på så sätt kortbetalningar.
För att ta exempel så finns det många som är fullt fungerande men som är gratis, det finns
också ett flertal som står i direkt motsättning till aktuella regler (Se bilaga II (h)) och kan
därför främst tolkas som ett försök att dra nytta av goodwill i marknadsföringssyfte.
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Alternativa laddningsmöjligheter
På sådana platser där både laddstationer och laddning i hemmet är en möjlighet kommer
laddstolparna troligtvis ha en mycket tuff konkurrent med bra priser och en bättre praktisk
aspekt. Fördelar som laddningsstationerna har att kontra med i samma situation är istället en
snabbare laddning, dels med dagens effekter men i synnerligen med framtida
snabbladdningsystem (Se Svensk Energi, 2010). En annan fördel som laddningsstationer
som använder sig av en lösning liknande det som projektgruppen tar fram kan dock åtnjuta
ett, i vissa fall, billigare elpris.
Valet mellan att antingen ladda hemma eller på en laddningsstation kommer dock inte att
uppkomma speciellt ofta, elbilen har en alltför kort körsträcka för att endast laddas hemma
utan det kommer alltid att finnas ett behov att ladda då man befinner sig på annan ort.
Än viktigare är situationen på dess huvudsakliga marknad i storstaden, här är elbilarnas
begränsade körsträcka inte ett problem utan om man har ett laddat batteri kan man ta sig
mer eller mindre överallt. Med andra ord så skulle bilen i teorin helt kunna användas utan
laddstationer i staden om det hade varit möjligt att ladda hemma. Detta är dock inte fallet,
eftersom den största delen av invånarna på dessa platser bor i lägenheter existerar
överhuvudtaget inte alternativet att ladda hemma.
Laddstolparna kommer således inte att konkurrera med möjligheten att ladda hemma i en så
stor utsträckning annat än då en snabb laddning önskas. Utan kommer istället att fungera
som ett sätt att kraftigt utöka bilens auktionsradie och därmed användande till ett som mer
kan konkurrera med konventionella bilars, samtidigt som den möjliggör ett användande av
elbilar för en mycket stor marknadsgrupp som annars inte skulle kunna ta del av tekniken

Potentiell Marknad
För en fortsatt växande elbilsmarknad krävs det större tillgång till laddningsstolpar i
allmänhet. Användandet av dessa laddstolpar kan delas upp i två områden, dels som en
huvudladdning men också som komplementladdning, detta till stor del beroende på var
användarna av dessa bor.
Marknaden för huvudladdning finner man främst i storstäder där också elbilen har sin största
marknad. Anledningen till att en huvudladdning med laddstolpar främst är nödvändig i
storstaden beror på att en majoritet av potentiella användare på dessa platser bor i lägenhet
utan möjlighet att ladda sina bilar hemma som en villaägare kan. Avsaknaden av
laddstationer gör det omöjligt för boende på dessa platser att använda en elbil.
Även om en elbilsägaren skulle ha tillgång till eget eluttag som villaägare eller liknande så
finns det alltid ett behov av komplementladdning. Detta beror på att elbilarna i regel har en så
begränsad körsträcka att man inte kommer speciellt långt om man skall fram och tillbaka på
samma laddning, det behövs därför en möjlighet att ladda bilen på platser som man
spenderar längre tid på. Ska man dessutom kunna använda elbilen på längre resor behövs
dessutom en komplementladdning på själva resvägen, men på grund av elbilens långa
laddtider krävs det en utveckling av snabbladdningteknik för att detta skall anses vara ett
realistiskt användande. (Se Svensk Energi ,2010)
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Eldistribution
Detta avsnitt kommer att ta upp relevant information som rör eldistributionen och som
direkt eller indirekt kommer att påverka projektet i samma utsträckning som
föregående avsnitt då också denna är en viktig del av det behov som projektet ämnar
uppfylla.

Svängningar i elnätet
Funktionen hos ett batteri bygger på dess förmåga att mer eller mindre behålla sitt
energiinnehåll ända tills en belastning läggs på som förbrukar denna energi, detta är dock
inte fallet för elnätet där all el som tillverkas också måste förbrukas i samma stund.
Detta är ett centralt problem som dagligen skapar huvudbry hos eldistributörerna världen om.
Dag för dag är man tvungen att förutse hur mycket deras kunder kommer att förbruka med
bakgrund från historiska data som justeras beroende på information som väderprognoser
eller andra variabler som ändrar kundernas beteenden.
Felmatchningar mellan dessa skapar ”vågor” genom nätet som bland annat kan ge
avvikelser som riskerar att inkopplad elektronik skadas. Detta problem förstärks av
förnyelsebara källor som sol och vindkraft då dessa inte nödvändigtvis genererar el när det
finns ett behov eller att de genererar el när det redan finns i överflöd. Ett elnät som till stor
del består av förnyelsebara källor kan alltså bli svårreglerat och drabbas av kraftiga
störningar med dagens metoder att reglera nätet. Eftersom utbyggnaden av vindkraft ökar
exponentiellt ger det ett ännu större behov i framtiden att uppmuntra kunder att utöka
elkonsumtionen när det finns gott om el och tvärtom när tillgången är begränsad.
Dagens nivåer av användande är visserligen inte kritiska för elnätet men om man kommer
upp i de nivåer som man har beslutat om i EU-direktiv så står det redan klart att elnätet inte
kommer att klara av svängningarna som medförs (Se bilaga III) För att möjliggöra en högre
nivå av förnyelsebara källor diskuterar man därför möjligheten att spara undan och ladda upp
el ur stora batteribanker för att jämna ut tillgången.
Det som elbolagen gör idag när ett kraftigt överskott av el finns är att justera priserna för att
påverka efterfrågan. Som under sommaren 2009 kan överskottet bli så stort att elen därför
ges ut gratis.
Som bekant är det möjligt för privatkunder att ha avtal om rörligt pris men trots detta är
marknaden något begränsad för elkonsumenter som inte till fullo kan dra nytta av dessa
varierande priser. Anledningen till detta är att det pris man får betala är det genomsnittliga
värdet av de rörliga priserna under den gångna månaden. Effekterna av prissättningen blir
på så sätt inte utnyttjade på bästa sätt och det rörliga priset påverkar bara kunderna
långsiktigt.
.
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Behovssammanställning
Om man nu sammanställer insamlad data som finns i sin helhet i Bilaga III och IV och
även omnämnts i föregående avsnitt, kan man dra följande slutsats:
Att det finns ett behov för laddstationer om elbilen ska ha en chans att slå igenom både
som huvudströmkälla för dom som inte har någon möjlighet att ladda hemma och som
komplementladdning och stödstruktur när man ska ta sig längre sträckor. (Se Bilaga III)
Att det finns ett behov för en metod där man kan säkerställa varifrån elen kommer ifrån
när man laddar bilen, även när man inte laddar hemma. Detta för att miljöinsatsen som
övergång till elbil faktiskt är, ska ha någon verkan. (Se bilaga III & IV)
Att det finns ett behov från elbolagens sida att bli av med miljövänlig överskottsel i allt
större utsträckning då vindkraftsparken byggs ut och användningen av dessa ökar
exponentiellt.(Se Bilaga III)
Att det finns en möjlighet för elbolagen att använda elbilarnas batteri som buffert i
framtiden om ett flertal fordon ligger uppkopplade mot nätet med ledig
laddningskapacitet. (Se bilaga III)
Att det finns ett behov för dom som sätter upp laddningsstationer att kunna erbjuda ett
attraktivt pris och miljöval för att stationerna ska användas frekvent, samtidigt som
investeringen i laddstolpar inte ska bli en förlustaffär, varken på kort eller lång sikt. (Se
bilaga III)
Att det finns en möjlighet att erbjuda ett i hög grad lågt elpris till privatpersoner då dessa
inte får ta del av ett rörligt pris i hemmiljön och därför i större utsträckning kunna locka
hemmaladdarna att använda stationerna. Vid dagar då tillgången är riktigt hög kan priset
dumpas ner till 0 kr/kWh (se bilaga III)
Dagens laddningsstationer har ännu inte utvecklats i den grad att ett fungerande
betalsystem erhålls där kunden betalar för förbrukad el och inte bara en förhöjd
parkeringsavgift. De flesta stationer är i dagsläget gratis för att främja elbilsanvändandet.
Inte heller erbjuds ett rörligt pris eller val av energikälla
(Se bilaga III)
Allt detta öppnar en möjlig marknad för ett anpassningsbart, publikt laddningssystem där ett
rörligt pris per timme, direkt uppkopplat mot elbörsen, samt fritt val av energikälla skulle
uppfylla såväl användarens, kundens, elbolagens, och miljöns behov.
Elnätet kan jämnas ut i större utsträckning och det rörliga priset får snabbare effekt om
många använder systemet och förnyelsebara källor kan utnyttjas till större grad.
Miljön tjänar på det här genom att resurserna som produceras inte går till spillo och
Bilarna kommer inte längre bidra till luftföroreningarna.
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Utvecklingsprocessen
Efter ett väl definierat behov beskrivs nu utvecklingen av produkten som ska uppfylla
alla krav och önskemål som ställts för att tillfredställa behovet.
Utvecklingsprocessen i helhet beskrivs i illustrationen nedan.

Affärsidé
Syfte&Mål
BEHOV
Miljönytta
Samhällsnytta
Kundnytta
Användarnytta

Faktainsamling,
Omvärldsbevakning, Feedback från
branschkunniga
Bad, Pad, Cad
RESULTAT
Utformning av
Interface/Mjukvara
Test användarvänlighet

Imple
mente
ring i
stolpe

T
E
S
T

Analys, FMEA, SWOT

Återkoppling

Produkt
Figur 4 Visar övergripande hur utvecklingsprocessen har framlidit.

Faktainsamling

En omfattande del av faktainsamlingen har varit sökandet av lagar och standarder
som produkten måste följa, men även hur denna skall kommunicera och fungera
med omgivande parter. Dessa har utförts på ett flertal sätt, genom möten,
telefonkontakter och aktivt sökande på internet.
För lagar som har undersökts, (se bilaga II (h))

Bad, Mad Cad
Produkten använder sig av befintlig intern hårdvara för dess önskade funktion men
eftersom tanken är att det även skall kunna gå att anpassa den yttre designen till
kunden så har projektgruppen tagit fram några förslag på hur detta kan se ut. Dessa
är framtagna genom med nämnda metoder, (se bilaga VII (a))

Hårdvara
Vid projektets uppstart fanns ambitionen att införskaffa resurser för att helt sonika konstruera
en helt ny stolpe från grunden med de önskade funktionerna. Efter en kort tids research kom
projektgruppen fram till att resurserna i form av kapital och tid var för knappa för att realisera
den omfattande visionen. Efter en vidare idégenerering beslutade gruppen därför att istället
att satsa på att ta fram en mjukvara till en befintlig laddstation som möjliggjorde de tänkta
funktionerna. Hårdvaran i projektgruppens laddstation skulle trots allt vara liknande den i
befintliga med en annan mjukvara som styr dessa.
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Projektgruppen beslutade samtidigt om ett mål att laddstationerna som mjukvaran skall vara
anpassad till inte skall behöva någon ny hårdvara. Detta verkade visserligen begränsa vissa
funktioner men ansågs trots detta vara ett nödvändig avgränsning att ta vid tidpunkten.
Efter att ha sökt lämpliga laddstationer att använda som bas fann projektgruppen en lämplig
sådan i Halmstad hos företaget Malte Fuel Tech. Företaget hade en laddstation som inte
bara var godkänd att sälja el men som även som en mycket välkomnad bonus använde sig
av 3G-nätet för att kommunicera transaktioner. Projektgruppen insåg möjligheterna att
använda denna uppkoppling för att möjliggöra de funktioner som tidigare verkade avgränsas
av avsaknaden av ny hårdvara.

Mjukvara
Efter att en lämplig hårdvara hade funnits påbörjades en utgallring av funktioner som
mjukvaran skulle innefatta. Hänsyn tog till tidsperspektiv och resurser och därför
prioriterades nyckelfunktionerna som gör produkten unik. Mycket fokus lades på
användarvänligheten och att den snabbaste vägen från inkoppling till transaktion skulle vara
kort. Vikt lades även att det rörliga priset var det första som användaren ska se för att direkt
kunna ta ställning till huruvida laddning ska ske. Tanken var att det ska vara precis som på
en bensinmack där priset tydligt visas upp och kan direkt jämföras med grannmacken.
Efter att en design på menystrukturen var framtagen så kontaktades programmerare för att
realisera specifikationerna i kod, detta steg presenterade dock många dröjsmål:
Dels blev de första programmerarna uppbokade när arbetet skulle påbörjas, men även
kommunikationen och avtal mellan projektmedlemmarna och det sekretessbelagda företag
som har levererat den grundläggande källkoden var mycket tidskrävande.
För programmering av mjukvaran kontaktades istället Assisting System som istället har utfört
programmeringen.

Utformning av Interface/Mjukvara
Utformningen av gränssnitt och mjukvara var till stor del utförd i en dynamisk
utvecklingsprocess där flera processer utförs parallellt med god kommunikation och
kontroller. I utvecklingen av gränssnittet designade projektgruppen ett första förslag som
sedan i nära samverkan med användartester (se nedan) ändrades och justerades till den
slutgiltiga lösningen. (Bilaga VII (b)).
Mjukvaran utgick från en källkod från ett företag som enligt avtal önskar vara
sekretessbelagda. Programmeringen som utförs av Assisting Systems har helt skett helt
efter givet underlag framtaget av projektgruppen där funktioner beskrivs och utformningen av
användargränssnittet skildras. Genom en god kommunikation mellan såväl projektgrupp,
mjukvaruleverantör och programmerare har de önskade funktionerna blivit implementerade
som avsett.

Test och implementering
För att kontrollera att gränssnittet uppfyller önskemålen så har projektgruppen använt sig av
en interaktivt program gjort i powerpoint för att tillåta snabba ändringar. Detta program har
sedan utvärderats med hjälp av en bred användargrupp och den feedback som
projektgruppen fick användes direkt för att ytterligare förbättra gränssnittet. (Se bilaga VIII(a))

Analys, FMEA, SWOT
En SWOT-analys har gjorts för att se till produktens svagheter och styrkor intern och externt.
Även en FMEA som är en metod att finna, gradera och åtgärda fel och dess effekter
genomfördes. För SWOT och FMEA, (se Bilaga II(c), Bilaga VII (c))
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Produkten
Under detta avsnitt kommer projektgruppen att redogöra för en beskrivning av
projektets utfall med fokus på produkten och hur denna svarar mot tidigare
identifierade behov och mål. Även framtida lösningar och nya användningsområden
kommer att behandlas i korthet.

Produktnamn
Produkten som projektet har mynnat ut i har genom projektet haft ett flertal olika namn som
Smart Auto Charge, ChargeWorks, Smart charger och Adaptive Charging System, varav det
senare blev det slutgiltiga namnet på produkten.
ACS - Adaptive Charging System (Sv: Anpassningsbart laddningssystem)
Namnet valdes då det bäst reflekterade produktens egenskaper utan att sätta hinder för
eventuella framtida vidareutvecklingar av lösningen. Att namnet är på engelska gör det
gångbart på de flesta marknader och förkortningen gör det lättare för gemene man att
minnas det.

Produkten
Produkten som projektgruppen har tagit fram är en mjukvarulösning och tjänst som med ett
flertal nya funktioner som implementerad med en befintlig hårdvara i laddstationer löser eller
lindrar många av de problem som rapporten har urskilt i Behovsidentifiering.

Funktioner Sekretess
För att beskriva de funktioner som den färdiga produkten har så tar projektgruppen här upp
vad produkten gör, hur den gör detta och vad effekten av det blir.
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Återkoppling till krav och önskemål
För att förtydliga hur de krav och önskemål som sattes vid projektets början har
uppfyllts med produkten så har en återkoppling av dessa utförts.
Projektgruppen går här igenom varje krav och önskemål steg för steg och påvisar hur
produkten ACS uppfyller samtliga krav och ett flertal av önskemålen som ställdes vid
projektets start.

Gränssnitt
Ett flödesschema och design kan ses i (Bilaga VIII(a))
Som tidigare nämnt kommer produkten kommer att användas av bred kundkrets med
varierande tekniskt kunnande. Gränssnittet har därför designats med fokus på att så enkelt
och snabbt som möjligt ta sig från val till laddning som möjligt utan att göra avkall på bredden
av valmöjligheterna som funktionerna erbjuder.
Projektgruppen har gjort detta genom att dela upp menyerna i två vägar från huvudmenyn.
På huvudmenyn kan man välja den billigaste miljövänliga elen, den billigaste blandade elen
eller avancerade alternativ. De första två alternativen följer samma väg efter det första valet
är gjort och kräver endast tre val innan köpet är klart medan avancerade alternativ öppnar
upp för möjligheten att välja laddningsalternativ i detalj.
Information i programmet hålls kort, koncist och är samlad på samma sidor för att öka
tydligheten och minska förvirring, val som inte bidrar med mervärden för kunden att välja
sköter istället programvaran automatiskt och hjälpavsnitt finns tillgängligt på varje sida

Manual
Användaren anses inte vara i behov av en manual då denna ersätts med ett tydligt gränssnitt
med hjälpavsnitt och tydliga instruktioner på varje sida. Servicemanual för underhåll och viss
felavhjälpning är avsedd att bli skriven av mjukvaruutvecklaren. Denna tar inte upp
felavhjälpning i så stor utsträckning då mjukvarufel är svårförutsedda och kan kräva support
om inte standardåtgärder har önskad effekt.

Beräkningar över systemet som helhet
Frågeställningar över laddtider, körsträckor, kapaciteter och driftskostnader kommer ofta upp
i diskussionen om elbilar, projektgruppen har därför sammansatt lite information om dessa
och hur de hänger samman med laddstationens prestanda.
Faktorerna som påverkar elfordons och laddhybriders prestanda, då främst körsträckan, är
många. Kyla, parasitiska förluster, använd kringutrustning som kupévärme, väglaget osv är
alla faktorer som spelar in på hur långt bilen kommer på sitt batteri. Trots de varierande
faktorerna så är det sällan återgivet under vilka förhållanden givna uppgifter gäller under
vilket leder till generellt optimistiska siffror som inte till fullo kan användas för inbördes
jämförelser.
Projektgruppen har utgått från information från oberoende källor för att få en ungefärlig
jämförelse om hur lång tid det tar att ladda och hur långt man kan tänkas komma på detta.
Detta är avsett att ge en ungefärlig bild och skall inte tas för exakta siffror. Beräkningar
återfinns i Bilaga VII (e).
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Skyddsstrategi Sekretess
.
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Framtida utveckling
Det finns utrymme för en omfattande framtida utveckling inom området, dels med
dagens begränsningar men framförallt om aktörer på marknaden kommer överens om
gemensamma standarder och/eller får fortsatt stöd från myndigheter som utformar
regelverk där elbilsmarknaden lämnas dispens eller helt arbetas om för att ge dessa
större frihet. Teknik som kan implementeras senare i produkten eller användas för att
förbättra nuvarande funktioner är bland annat:

V2G – Vehicle-to-grid
Tekniken nämndes tidigare i rapporten under hur elnätet regleras för att jämna ut toppar och
dalar mellan tillgång och efterfrågan av el. Den gör detta genom att använda elbilarnas
batterikapacitet som en buffert där man lagrar el när det finns gott om den och laddar ur när
det finns en brist. Detta medger en mycket snabbare justering av elnätet än metoder som
används idag men kan också användas för att lindra effekterna av strömavbrott under en tid.
Som namnet antyder så behövs en kommunikation mellan elnät och fordon, antingen direkt
eller via laddstationen. Det som hindrar användandet är att det inte går att ta ut el genom
ladduttaget på elbilen idag samt att just kommunikationen till elbilen saknas. Framförallt nya
standarder över kommunikation och kontaktdon krävs för att tekniken skall kunna ta fart.

Snabbladdning
Det finns ingen klar definition över vad som är snabbladdning och vad som inte är det men
en vanlig tolkning är att laddningen skall vara snabb nog för att man skall vara beredd att stå
och vänta tills det är klart. Detta innebär att det maximalt skall ta 10-15 minuter att tanka fullt
vilket i vissa fall kräver effekter upp till hela 250kW.(Svensk Energi, 2010)
Någon som däremot är klart är att detta skulle ta elbilsmarknaden till en helt annan nivå och
möjliggör ett betydligt mycket effektivare utnyttjande av funktioner som rörliga priser eller
V2G då större energinivåer kan överföras snabbare.
Det som hindrar detta idag är begränsningar för kablar, batterier och kontakter som i
dagsläget inte klarar av effekterna som överförs. Batteriladdaren behöver sannolikt också
flyttas ur bilen till laddstolpen.

Webinterface
Ett webinterface till laddstolpen hade möjliggjort många nya funktioner för såväl ägare som
servicepersonal och användare.
Användaren kan logga in för att se var det finns lediga stationer, ha en inloggning med sina
förbestämda val att använda vid stolpen, se hur bilen blir laddad eller ändra hur den blir
laddad. Servicepersonal kan se hur laddstationen fungerar och avhjälpa fel. Ägaren kan
ändra prisuppgifter, se statistik över laddning och övervaka sin investering.
Möjligheterna är endast begränsade med fantasin, applikationer till telefoner och
kommunikation med bilen kan dra dessa tjänster ännu längre.
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Hårdvara
En möjlig vidareutveckling av produkten gäller en direkt implementering av hårdvara i en
lösning som är dedikerad till mjukvaran och tillsammans möjliggör önskade funktioner. Detta
gör det möjligt att patentera hela lösningen till skillnad från dagens mjukvarulösning som
bara är patenterbar i USA. Stolpen skulle också kunna anpassas till olika kunder genom att
ha olika teman i programvara och olika former på uttaget då formen på denna inte är tekniskt
betingad.

Andra användningsområden
Projektgruppen har diskuterat möjligheten om att ha en anpassad lösning med liknande
funktioner för användning i det egna hemmet. Produkten består då av en modul som koppas
mellan eluttaget och bilen och som på samma sätt som laddstationen undersöker priser och
laddar bilen därefter. Vissa funktioner som val av källa blir givetvis överflödiga här medan
andra funktioner betydligt lättare kan läggas till.
Ett intressant användningsområde hade till exempel varit en typ av V2G för att ladda bilen
när det är billigt och antigen ladda tillbaka ström till nätet eller användas för att driva
hushållet då elpriserna är högre på dygnet.
När väl marknaden har kommit i rullning och är självuppehållande finns det en enorm
tillväxtpotential för produkten. Utöver bilbranschen kan andra eventuella marknader vara
exempelvis en användning av laddningsstationen oförändrad vid hamnar för fritidsbåtar.
Många väljer där att ha landström inkopplat under deras vistelse för att ladda batterier eller
för att använda direkt, ett annat alternativ vid campningar av samma anledning. I dessa fall
har vi redan mogna marknader att gå in på.
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Affärsplan Sekretess
Här följer ett utkast ur affärsplanen som beskriver hur en verksamhet ska kunna
byggas upp på ett lönsamt sätt kring den framtagna produkten och tjänsten. För
komplett affärsplan, säljstrategi och marknad (Se Bilaga IX)
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Reflektion
Projektgruppen är stolt över hur en färdig produkt för en framtida marknad har tagits fram ur
ett stort koncept på en marknad präglad av oflexibla aktörer, många samverkande parter och
ett regelverk som inte ännu är anpassat till framtidens användande.
Under projektets gång har motgångar i allt från patent till kommunikation avlösts av mycket
positiva bemötanden från intressenter med en bakgrund reflekterad i alla de områden som
produkten berör. Trots, och tack vare dessa, slutar resan med en produkt som är anpassad
till omvärlden och uppfyller de önskade krav och önskemål som ställdes vid projektets
början.
Projektmedlemmarna har haft vitt skilda kunskaper och fokus men detta har aldrig inneburit
problem för projektets framgång utan har snarare varit ett krav där ett fokus på framtid och
vision har kompletteras med verkligheten här och nu. Projektgruppen har under hela
processen haft ett väl fungerande samarbete men också haft delade ansvarsområden där en
ömsesidig arbetsmoral och tillit till utkomsten alltid har funnits. Kunskaper som
projektgruppen har tagit till sig under de tre år som examensprojektet knyter ihop har
används skarpt inom projektets alla delar och har resulterat i en förståelse i såväl hur dessa
används på rätt sätt, men även hur de inte skall användas. Framgångar och motgångar som
har påträffats har reflekterats över för att dra vidare lärdom av för en förbättring till framtida
projekt.
Det är lätt att i efterhand se vad som kan göras annorlunda, men det är också lärorikt att
göra en sådan reflektion för att inte göra om samma misstag. Skulle projektet göras om så
hade ett par saker gjorts på ett annat sätt:
I ett projekt som detta med ett stort fokus på regelverk och liknande dokument har så hade
en ökad dokumentation direkt när man finner relevant information varit till hjälp, dels vid
utvecklingen men också i rapporten. Även om man själv känner till all information så kan det
till stor hjälp att ha alla lättillgängliga när man skall föra vidare informationen till intressenter
och samarbetspartners. Ett annat exempel kan vara de tillfällen då projektet körde fast när
det var beroende av utomstående support, ett alternativ skulle här kunna vara att samtidigt
ha flera vägar öppna så att man aldrig blir helt beroende av utkomsten av en enskild
utomstående faktor.
Även om projektet till stor del har inneburit en applicering av tidigare kunskaper så har det
även bidragit med ny kunskap och framförallt många erfarenheter ”by doing”. Möjligheten att
få ta en idé hela vägen till verklighet har varit en central del i detta och är troligtvis en av de
allra viktigaste erfarenheter som projektmedlemmarna tar med sig vidare från projektet.
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Bilagor
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Bilaga I Projektbeskrivning
Bakgrund till projektet
Vägen från idé till produkten har varit lång och brokig. Redan hösten 2008 fick Emelie
Ingvarsson tillsammans med Robert Ingvarsson iden till projektet med en anpassningsbar
laddningsstation för publik laddning. Emelie Ingvarsson sökte in till SVT Draknästet för att
söka kapital för att förverkliga idén. En nyhetsgranskning gjordes innan och patentansökan
skickades in för att erhålla skydd vid offentliggörande. Patentet och nyhetsgranskningen
betalades personligen av Emelie Ingvarsson. Projektet hade dock ingen fungerande prototyp
att visa upp för drakarna, därför ombads Emelie komma tillbaka när en sådan fanns
utvecklad. I maj 2009 kom resultatet från patentverket med både bra och dåliga nyheter. Den
konträra nyheten var att produkten ansågs vara en affärslösning och inte en teknisk lösning,
vilket är en av grundförutsättningarna för ett patent. Däremot visade sig produkten inneha
nyhetsvärde och det fanns inga patent som hindrade fortsatt utveckling av produkten.
Emellertid fanns en relaterad amerikansk patentansökan som i stora drag liknade projektets.
Strax innan examensarbetes uppstart kontaktades en patentingenjör,( Pontus Winqvist,
VALEA AB) start för utvärdering av den föreliggande patentansökan om det skulle medföra
några hinder att genomföra ursprunglig affärsidé. Enligt Pontus kunde idén användas till
nyproduktutvecklingsprojektet då han ansåg att patentet hade samma brister som det Emelie
skickade in och skulle få avslag, vilket det också fick i november 2009. Vid projektets
uppstart fanns ambitionen att införskaffa ytterligare resurser för att helt sonika konstruera en
helt ny stolpe från grunden. Efter bara en kort tids research kom projektgruppen fram till att
resurserna i form av kapital och tid var för knappa för att realisera den visionen. Ett företag
som tillverkar betalenheter till bensinmackar kontaktades därför och den kontakten
resulterade i en gratis hårdvara och pengar till utveckling.

Behovet
Känt för alla är den hotande växthuseffekten som till stor del beror på utsläpp av
växthusgaser från el-producerad kolkraft och från biltrafik. Förbränningsmotorn är en teknik
som framtida samhälle inte har råd med på grund av den låga verkningsgraden. Enda
lösningen är således inte att omvandla biobränsle till flytande drivmedel för
förbränningsmotorer eller att omvandla el producerad av vind eller sol till flytande drivmedel.
Istället finns möjligheten till, med betydligt högre verkningsgrad, omvandla el till rörelseenergi
med i vanligt tal elbil eller, om körsträckan är längre än genomsnittet, hybridbil. (se bilaga I )
Bilen har sedan dess intåg varit en symbol för frihet med möjligheten att snabbt kunna
transportera sig långa sträckor. Denna frihet skall inte vara begränsad till bilens egna
räckvidd från en fast basstation och fram till idag har detta inte varit något problem då man
snabbt kan fylla på med bränsle på närmaste bensinstation. Det är dock precis den
begränsningen som elbilsägaren stöter på, då dessa får nöja sig med att ladda sina bilar
hemma i garaget medan bilen inte används. Detta för att det inte existerar många
fungerande laddningsstationer med godkända betalsystem installerade eller framför allt
godkända alternativ till det egna eluttaget. Ihop med det faktum att elkällor såsom vindkraft
varierar kraftigt i pris beroende på väderförhållanden och svårigheter att jämna ut tillgång till
efterfrågan skapar ett behov för ett anpassningsbart och tillgängligt laddningssystem.
Om el skall kunna bli ett attraktivt drivmedel gentemot de fossila för fler än det överseende
kundsegment tidiga brukare som snabbt tar till sig tekniken kan man sammanfattningsvis
påstå att fördelarna backas upp med en ökad tillgänglighet av fler laddningspositioner och
laddningsmöjligheter.
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Föreliggande affärsidé hänför sig till att erbjuda kunder en laddningsstation med tillhörande
systemlösning för elbilar som är programmerbar av slutkunden att fritt välja el-källa med
avseende på miljö, tillgänglighet och pris.
Detta för att kunna offerera kunden miljövänlig el till bästa pris, samt att den el som faktiskt
produceras ska utnyttjas, i synnerhet som vindkraftproducerad el belastar nätet med stora
svängningar under kort tidsrymd.
Som en bonus ska bilparken här kunna vara en resurs för framtida uthålliga samhälle i form
av ackumulatorkapacitet som hålls tillgänglig när inte dessa används.
Det som är unikt för vår produkt och tillhörande tjänster är:
Laddningsstationen ger elbilsägaren möjlighet att alltid välja miljövänlig el.
Laddningsstationen anpassar och indikerar pris till kund efter tillgång.
Elbilsägaren blir alltid erbjuden lägsta elpris just nu.
Elbilarna kan användas som ackumulatorer när det finns gott om el.

Vem äger elnätet?
Det finns i dagsläget en uppsjö med lagar som reglerar hur eldistribution skall hanteras, en
av de som projektgruppen indirekt kommer i kontakt med genom de önskade lösningarna
som planeras i laddstationen är de regler som behandlar vem som får bygga ut nätet. (Ge
några exempel som berört er mest?)
Elnätet är i Sverige uppdelat i koncessionsområden, dessa områden regleras av Statens
Energimyndighet som ger tillstånd till enskilda nätägare att agera på detta område. Det kan
bara finnas en nätägare i ett område och det är denna ägare som inom detta område har rätt
och skyldighet att bygga, driva och underhålla elnätet samt ansluta de kunder som behöver
el. Detta innebär inga hinder i sig, men det för med sig bieffekter som påverkar oss eftersom
ägarna av dessa nät av naturliga anledningar inte är intresserade att låta andra agera genom
deras nät försvåras eller omöjliggörs ambitionen att ha flera elleverantörer kopplade till
samma laddstolpe.
Trots att problemet som projektgruppen har påträffar genom användandet troligtvis inte
påverkar många andra så verkar det som om framtida ändringar kan vara på antågande där
nätägare gemensamt blir ansvariga att ha hand om det som tidigare enskilda ägare har
ansvarat för. Skulle detta ske öppnas en framtida möjlighet upp för att införa denna funktion
på produkten.
En välkommen bonus med systemet blir att det fungerar som en extra säkerhet som i vissa
fall helt kan eliminera eller åtminstone lindra strömavbrott.
Tekniken V2G - Vehicle-to-Grid, översatt fordon till elnät, är en teknik som fungerar enligt
denna princip och som kan möjliggöras med laddstolpens kommunikation med omvärlden
tillsammans med elbilen och möjligheten att justera hur strömmen flyter däremellan
Innan ett sådant system kan tas i bruk så måste tekniken och gemensamma standarder tas
fram, ett sådant system hade därför blivit för omfattande att implementera i produkten under
projektets tidsram. Projektgruppens produkt har dock redan i dagsläget lösningar som
tillsammans indirekt fungerar på samma sätt för att kunna ta ner toppar i tillgången. Detta tas
tillsammans med andra problem och möjligheter upp under rubriken Produkten.
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Beställare
Projektet drivs i egen regi av ägaren av projektet Emelie Ingvarsson och David Hansson.
Projektet görs synkront inom ramarna för projektägarnas examensarbete som är ett
Nyproduktutvecklingsprojekt.

Kund
Projektet drivs mot en framtida potentiell samarbetspartner till tjänsten, företaget Malte Fuel
Tech. Malte Fuel Tech tillverkar betalningsstationer främst till bensinstationer men har även
på senare tid utvecklat en fungerande betalstation för laddning av el. Kunden har även
sponsrat produktutvecklingen finansiellt, då de är angelägna att projektet blir framgångsrikt.
En slutprodukt som vår skulle öka värdet och attraktionskraften på deras produkter avsevärt.
Efter projektet ska produkten antingen börja säljas i egen regi eller genom Malte Fuel Tech.

Användare
Användaren av slutprodukten är förare och ägare av elbilar som behöver ladda bilen på
parkeringsplatser i stan, på jobbet och andra offentliga platser.

Effektmål
Syftet med projektet är att människor ska kunna ladda sina elbilar miljövänligt till ett lågt pris.
Detta för att en övergång från ett förbränningsfordon till elbil ska bil mer attraktivt. Elbilen
kommer då att göra faktiskt nytta i avseendet att minska koldioxidutsläpp om elen som
används är koldioxidneutral.

Projektmål
Att i slutet av maj 2010 tillhandahålla en fungerande mjukvara som gör
laddningsstationen till en smart, anpassningsbar enhet.

Tid för projektets genomförande
Projektet påbörjades redan november 2008 då Emelie Ingvarsson var med i
ansökningsprocessen för Draknästet med produkten, och en patentansökan
skickades också in till Patentverket. Skarp projektstart är augusti 2009 och resultat
ska finnas maj 2010

Prioritering
Kvalitet
En fungerande produkt där man allra minst kan välja grön el är högsta prioritet
Tid
I och med att projektet drivs parallellt som ett examensarbete bör en fullgod
programvara finnas i Maj 2010.
Resurser
Projektdeltagarna har lyckats få ihop alla pengar som behövs för att slutföra
utvecklingen av mjukvaran
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Bilaga II Projektplan
Bakgrund (se projektbeskrivning)
Syfte
Syftet med projektet är att människor ska kunna ladda sina elbilar miljövänligt till ett lågt pris.
Detta för att en övergång från ett förbränningsfordon till elbil ska bil mer attraktivt. Elbilen
kommer då att göra faktiskt nytta i avseendet att minska koldioxidutsläpp om elen som
används är koldioxidneutral.
Syftet med projektet är att ge elbilsägare möjligheten att ladda sin bil på ett miljövänligt sätt
till ett förmånligt pris utanför hemmet. Detta för att en övergång från ett förbränningsfordon till
elbil ska bli mer attraktivt och en ny marknad skall kunna utnyttjas.
Projektet kommer med elbilar och dess laddningsmöjligheter som huvudfokus också rikta in
sig på problem och möjligheter som existerar i stödprocesserna till dessa och därför också
vara till det gemensamma intresset från ett flertal andra parter som såväl elleverantörer,
elbilsägare som ägarna av själva laddstolparna. För att inte nämna miljön och alla som
påverkas av den. Vid projektets planerade avslut har projektgruppen som mål att ha en klar
prototyp som på ett omedelbart och tillfredsställande sätt för kunden låter användaren fritt
välja elkälla till den omfattning som lagar och regelverk tillåter vid den aktuella tidpunkten.
Prototypen skall utan större ingrepp vara möjlig att vidareutveckla och byggas på för att
kunna dra nytta av eventuella framtida lagändringar som i dagsläget innebär ofrånkomliga
begränsningar.

Mål
Målet med projektet är att i slutet av maj 2010 tillhandahålla en fungerande mjukvara som
gör laddningsstationen till en smart, anpassningsbar enhet.
Produkten ska kunna ligga till grund för att starta ett företag som på 2-3 år ska ha tjänat in
utvecklingskostnader och uppstartsutgifter.
Då produkten ligger mycket tidigt i en omogen marknad med ett regelverk som inte är
anpassade till det nya användandet så kommer det att dröja innan en verksamhet kan
startas utifrån den framtagna produkten.
Projektets natur har gjort det svårt att sätta avgränsningar innan arbetet påbörjades, målet
har genom hela projektet varit detsamma men vägen dit och de tillhörande avgränsningarna
har varierat med de ändrade förutsättningar och upptäckter som har uppkommit under
projektets gång.
Två avgränsningar som sattes i ett tidigt skede var dock dels beslutet att produkten skulle
vara begränsad till en mjukvara då en tidig ambition att utveckla en ny komplett laddstation
som de unika funktionerna skulle införas på omöjliggjordes av tids- och kapitalbegränsningar.
Istället skulle projektgruppen utgå från en befintlig station som utvecklas för att kunna inhysa
och implementera de önskade unika funktionerna som skiljer produkten från befintliga

Avgränsningar
Projektets natur har gjort det svårt att sätta avgränsningar innan arbetet påbörjades, målet
har genom hela projektet varit detsamma men vägen dit och de tillhörande avgränsningarna
har varierat med de ändrade förutsättningar och upptäckter som har uppkommit under
projektets gång.
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Två avgränsningar som sattes i ett tidigt skede var dock dels beslutet att produkten skulle
vara begränsad till en mjukvara då en tidig ambition att utveckla en ny komplett laddstation
som de unika funktionerna skulle införas på omöjliggjordes av tids- och kapitalbegränsningar.
Istället skulle projektgruppen utgå från en befintlig station som utvecklas för att kunna inhysa
och implementera de önskade unika funktionerna som skiljer produkten från befintliga på
marknaden.
En andra avgränsning gällde tekniken med s.k. vehiche-to-grid. En mycket intressant teknik
och något som kan användas tillsammans med de andra funktioner som produkten förväntas
ha, dock medför en direkt implementering av detta svårigheter som inte kan rymmas inom
projektets tid eller budget.

Bilaga II (a) Kravspecifikation Sekretess
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Bilaga II (b) Leverans och införande
Förstudie
Nyhetsgranskning och Patentansökan
Research av befintliga patent och mönsterskydd i databaser som kan komma att hindra idé
eller produkt. Detta för att undvika intrång som kan resultera i immaterialrättsliga
överträdelser och åtalsskyldighet. Genomförs innan patentansökan skickas in.
Patentansökan om formellt skydd och ensamrätt till idkande av teknisk lösning. Produkten
som skyddet söks för måste uppfylla två kriterier för att bli godkänd, produkten ska ha
uppfinningshöjd samt inneha nyhetsvärde. Detta betyder att produkten ska vara en teknisk
lösning samt att produkten ska inte vara känd sen tidigare.(se bilaga V)

Kapitalanskaffning och feedback

Ansökan och förfrågan gällande finansieringsstöd för projektet skickas till statliga
inrättningar, företag, stiftelser. Kapitalinskaffning innefattar även deltagande i entreprenörs-,
miljöinnovations och affärsplanstävlingar. Ansökningar och tävlingsdeltagande syftar också i
att generera värdefull feedback angående projektets marknadspotential och miljönytta (Se
bilaga X).

Inledningsfas
Empiriska undersökningar
Insamling av primär- och sekundärdata som styrker projektets relevans. Är fundament för
projektets behovsunderlag. Består främst av underlag från Energimyndigheten (Kamel,

Svensk energi guide) (se bilagaXX)

Marknadsundersökningar
Research genom att använda Internet, kontakta företag inom branschen såsom elbolag,
laddstolpstillverkare för att bekräfta att det finns en potentiell marknad för vår produkt (Se
bilaga IV)

Presentation och intervjuer

Presentation av projekt för branschkunniga företag, kommunalförbund, myndigheter för
eventuella samarbeten och informationsutbyte. Utlåtande av kunniga inom områden
rådfrågas och ombeds lära ut relevant information som kan gynna projektet. Företag väljs
utifrån kunskapsområde och geografisk placering. Lokala företag har prioriterats.

SWOT-analys
Metod och analysverktyg (Kotler, 2005) där projektets interna och externa fördelar och
nackdelar identifieras. Internt ser man till projektets styrkor och svagheter och externt ser
man till hot och möjligheter. Denna metod summerar och ger en överskådlig bild av
information som erhålls med hjälp av andra använda metoder.
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Utvecklingsfas
Kravspecifikation

Identifiering av funktioner och krav som produkten ska erhålla efter det att utvecklingen av
denna är klar. Denna tas fram för att kunna disponera resurser, tid och testning.

Utformning av produkten

Brain Aided Design- Utformning av produkten (interfacet) igenom öppen och kreativ
diskussion. Utförs genomgående under hela utvecklingsprocessen. Här används input från
många olika håll, såsom från elbilsägare, laddstolpstillverkare, handledare och andra
studenter.
Pencil Aided Design- Idegenerering genom skisser. Har används till att komponera stolpens
yttre karaktär och i helhet kunna utformas.
Computer Aided Design- Här ligger tonvikten av projektets utvecklingsarbete, då produkten
består främst av mjukvaruutformning och interfacedesign.

FMEA

Modell för att identifiera eventuella fel på mjukvaran. Områden med hög felpotential har
åtgärdsförlag tagits fram för att minimera risken att besvärande händelser inträffar.

Hårdvara

Befintlig hårdvara från en redan fungerande ointelligent stolpe används för utformning, där
sedan den smarta mjukvaran implementeras.

Mjukvara

Befintlig källkod som finns i hårdvaran används som grund för att utforma den nya mjukvaran
och interfacet. Mjukvaran som ses som projektets slutliga produkt har företaget Assisting
System fått i uppdrag att programmera. Programmeringen sker helt efter givet underlag
framtaget av projektgruppen där funktioner beskrivs och utformningen av
användargränssnittet skildras.

Användartester

Genom uppvisande och utvärdering av användargränssnittet testas produktens
användarvänlighet och valmöjligheter. Genom att uppvisa programmets utformning med
hjälp av Power Point kan ändringar av knappar och menyval införas direkt på plats och
testas igen. En mycket diverserad användargrupp används då produkten har en stor
kundvidd.

Avstämning under projektets gång
Veckorapportering

Varje vecka har en veckorapport skrivits där veckans och kommande veckans aktiviteter
presenteras. Veckorapporten har används som stöd för att sätta upp kortsiktiga mål, då
huvudtidsplanen är ganska öppen för ändringar. Veckorapporten har fungerat som en
dagbok och kan användas för att se vilka aktiviteter som genomfördes när.

Kommunikation
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Kommunikation i form avstämningsmöte har skett på en vecklig basis med handledaren och
framtida kunden Malte Fuel Tech som äger stolpen som används. Kontakt med
underleverantören Assisting Systems skedde med daglig avstämning av framsteg under den
tid som själva utvecklingen och programmeringen ägde rum.

Avslutnings- och fortsättningsfas
Redovisning och exponering

I samband med projektägarnas avslutning av projektet genomförs en utställningsmässa med
produkten kallad UTEXPO. Denna pågår under tre dagar 27 till 29 maj 2010. Därefter räknar
projektgruppen med att sälja och överlämna resultat till kund för framtida utveckling och
försäljning vidare till laddstolpsägare. UTEXPO räknas som en del i redovisningen av kursen
och kommer att ge ytterliggare värdefull publicitet utöver vad som har getts tidigare.

Affärsplan

För att medge en säljtaktik för hur projektägarna ska kunna tjäna pengar på sin idé och
framtagna produkt, tas en affärsplan fram. Affärsplanen utvärderas redan under hösten
genom deltagande i Venture Cup.

Metodkritik

Vissa metoder medför viss risk för projektet framtida framgång. Främst exponeringen som
både kan inbringa nya affärsmöjligheter med också medge hot från andra företag kan tillägna
sig tekniken och själva utveckla en lösning, istället för att köpa vår färdiga produkt.
När det handlar om utformning av mjukvara, blir det inte lika mycket handfasta metoder som
vid utformning av en fysisk produkt. Mycket av utvecklingen har skett muntligt mellan ett
flertal intressenter och därför kan dokumentering av denna bli lidande. Dock vill
projektgruppen påstå att resultatet inte har blivit lidande av detta utan snarare tvärtom,
mycket bidrag till ytterligare användbara funktioner och förenklingar av användargränssnitt
har föreslagits och bollats fram och tillbaka.
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Bilaga II (c) Nulägesanalys
Här Identifieras projektets externa och interna egenskaper. Internt fastställs styrkor
och svagheter och externt ser vi till hot och möjligheter. Detta görs med en SWOTanalys.

STYRKOR
Den intelligenta laddningsstationen har många styrkor. Först och främst så genererar
vår produkt stor kundnytta, miljönytta, affärsnytta, då samliga parter som ingår i
laddstationer.
Kundnytta
Användarnytta
Affärsnytta
Innovativ, Ny ingen liknande på marknaden¨
Miljöfokus
Kommersiellt värde
Marknadspotential, övergång till elbilar
Kunna erbjuda kvalitetsprodukt till lägsta möjliga pris
Validerat nyhetsvärde

SVAGHETER
Tidsperpektiv,
Marknaden trögstartad
Urfasning av förbränningsmotorer kan gå långsammare än väntat
Beroende av att elbilstillverkare utvecklar en tillräcklig ersättningprodukt för att
marknaden måste ta fart.

HOT
Nya lagar som hindrar flerval av elleverantörer.
Högre skatter på el till 3:e person
Invecklad byråkrati
Monopol som hindrar oss
Hot från större aktörer med fel resurser
Svårt att skydda så produkten enl patentverket är en affärslösning, inte en teknisk
lösning

MÖJLIGHETER
Många vidareutvecklingsmöjligheter av produkten i form av säkerhet, avkänning,
fler val, synlig, design
STOR marknadspotential
Global marknad
Mjukvara enkel att implementera i olika laddstolpar från olika leverantörer
Många olika kunder
Övergång från fossila bränslen
Utökning till produkt för hemmabruk.
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Bilaga II (d) Intressentanalys

Användare
Användare av elbilar

SEKUNDÄRINTRESSENT

Miljön

Samarbetspartner/Underleverantörer

Kunder
Tillverkare av
laddstationer
Köpare av laddstationer
Arbetsplatser
Parkeringsgarage
Kommuner
Landsting
Köpcentra
Varuhus
Vägparkeringar

PRIMÄRINTRESSENT

Malte Fuel Tech AB Hårdvaruleverantör
Assisting System AB Mjukvaruleverantör
Konfidentiellt företag Applikationsföretag

KÄRNINTRESSENT

Emelie Ingvarsson

Finansiärer
MalteFuel
FuelTech
Tech AB
Malte
Almi Företagspartner
Sten Fåhré
Minnesfond
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Allmänt Intresse
Elbilsanvändare
Miljö och Samhälle
Elbolag
Elproducent
Elnätbolag
Vindkraftsbolag
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Bilaga II (e) Tidsplan
Hösttermin
Faställa syfte& mål,
identifiera behov
Hitta finansiärer
Besök aktörer i branschen
Hitta mjukvaruutvecklare

Affärsidé
Syfte&Mål
BEHOV
Miljönytta
Samhällsnytta
Kundnytta
Användarnytta

RE
SA
ASI
EN

Vårtermin
Utveckla mjukvara,
Ta fram affärsplan
Testa och analysera produkten
Utforma interface
Implementera i stolpen
Fastställ resultat!

Faktainsamling,
Omvärldsbevakning, Feedback från
branschkunniga
Bad, Pad, Cad
RESULTAT
Utformning av
Interface/Mjukvara
Test användarvänlighet

Imple
mente
ring i
stolpe

T
E
S
T

Analys, FMEA, SWOT

Återkoppling

Produkt
Figur II Visar övergripande hur projektet har framlidit.
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Bilaga II (f) Organisation
Bilaga II (g) Budget
Tillgångar:
Almi: 15 000 kr
Malte Fuel Tech: 20 000 kr
Stipendier: 13 000 kr
Summa resurser: 48 000 kr
Utgifter:
Utveckling av mjukvara 20 000 kr + moms
Resor: 1000 kr
Presentationsmaterial: 2000 kr
Summa resursåtgång: 28 000 kr
Buffert till övriga utgifter och oförutsedda kostnader: 20 000 kr
Kostnader för patentansökan och nyhetsgranskning kan bortses då dessa redan har
gjort innan projektets start. Allt övrigt utvecklingsarbete och administrativt jobb sköts
av projektägarna Emelie Ingvarsson och David Hansson

Bilaga II (h) Lagar och regler

Källa: Svensk Energi
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Källa Svensk energi, För länk se referenser.
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Bilaga III Empiriska undersökningar
Bilaga III (a) Klimatförändringar
http://unfccc.int/2860.php
FN hemsida med klimatrapport
Klimatet
Dyster klimatrapport från FN
Publicerat 2007-04-06 15:17

Nu är det avgjort. FN:s klimatpanel IPCC, som består av 2.500 forskare runt om i världen, slår i
sin andra delrapport fast att människans påverkan på naturen genom utsläpp av växthusgaser
redan har gett kraftiga effekter på jordklotet. Det handlar om fler översvämningar, mer extrem
torka, djurarter som flyttar och glaciärer som smälter.
- Vi kan konstatera att effekterna som redan skett är värre än vad vi trott tidigare. Och att det kommer att bli
väldigt tufft i framtiden. Men samtidigt så har vi en möjlighet här och nu att agera rätt och snabbt och minska en
del risker, säger Richard Klein, forskare på Stockholm Environment Institute, SEI, och en av författarna bakom
FN-rapporten, till DN.se.
Den 800-sidiga rapporten i sin helhet dröjer. Men den tjugosidiga sammanfattning som presenterades på
långfredagen väntas ligga till grund för hur politiker och makthavare ska hantera klimatproblemen. Förra delen av
rapporten, som presenterades i februari, slog fast att människan med nittio procents sannolikhet står bakom
klimatförändringarna.
Den nya rapporten tar upp vilka effekter som klimatförändringarna redan haft. Men också vilka effekter de
kommer att få. Och en tydlig slutsats som IPCC drar utifrån den samlade befintliga forskningen som finns är att
klimatförändringarna redan nu slår ojämnt.
- Det är de fattiga som redan är drabbade som kommer att drabbas hårdast. De är ofta mindre skyddade mot
förändringarna och har små resurser. Afrika står för tre procent av utsläppen av växthusgaser men kommer att ta
största smällen, säger Richard Klein.
Men även om Sverige och de övriga länderna i norra Europa först gynnas av ett varmare klimat genom bland
annat bättre avkastning på skogsbruket, så kommer även Sverige att drabbas i det långa loppet. Det menar
Marianne Lilliesköld, som liksom Richard Klein suttit med i FN:s klimatpanel.
- Vi kommer att få vänja oss vid översvämningar som de vi sett de senaste åren. Dessutom kan avdunstningen
bli för stor på sikt och leda till sämre tillväxt på till exempel skogen även här, säger Marianne Lilliesköld, till DN.se.
I södra Europa blir klimatet [1] torrare och ger problem för jordbruket och inte minst för turismen, som väntas
minska. Utebliven turism är även något som Alpländerna borde oroa sig över, eftersom snön riskerar att
försvinna.
Marianne Lilliesköld har höga förväntningar på vad dagens rapport kan ge för effekter:
- Det här blir ett viktigt statement med tyngd. Vad vi säger nu efter att ha gått igenom ett mycket stort underlag är
att med väldigt hög sannolikhet så kommer många områden i världen att påverkas av människan. Och vissa
områden är klart mer sårbara än andra, säger hon.
Hannes Delling
LÄNKAR I ARTIKELN

1.

http://www.dn.se/tema/klimatet
© HÄMTAD FRÅN DN:SE
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Regeringens proposition Prop. 2008/09:163
1

2008/09:163

En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi Prop.
2008/09:163
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 11 mars 2009
Fredrik Reinfeldt
Maud Olofsson
(Näringsdepartementet)

9.1.2 Mål för förnybar energi i transporter
Regeringens förslag: Andelen förnybar energi i transportsektorn år 2020
bör vara minst 10 procent.
Skälen för regeringens förslag: Transportsystemet är i dag nästan helt
beroende av fossila bränslen. Växthusgasutsläppen från inrikes
transporter utgjorde närmare 32 procent av de samlade utsläppen i
Sverige 2007. För att utsläppen av växthusgaser ska minska i Sverige
behöver en rad åtgärder genomföras. En viktig åtgärd är att öka
användningen av förnybar energi i transportsektorn. Direktivet om
främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (se
avsnitt 5.2) ställer ett bindande krav på att alla medlemsstater ska nå ett
Prop. 2008/09:163
39
mål på minst 10 procent förnybar energi i transporter till år 2020. Detta
mål är inte bördefördelat utan samma nivå gäller för alla medlemsstater.
Som tidigare nämnts finns ett omfattande regelverk som ska garantera att
biodrivmedel och andra flytande biobränslen framställts på ett hållbart
sätt. Det finns dock vissa kvarstående frågor kring hur regelverket ska
tillämpas och därmed också vilka nivåer på användningen som är möjliga
att uppnå. Regeringen avser därför att närmare utreda förutsättningar och
konsekvenser av olika ambitionsnivåer med utgångspunkt från de
uppdrag som lagts på Energimyndigheten (se avsnitt 10). Ett ställningstagande
kommer att göras i den kommande nationella handlingsplanen.
Målet till år 2020 ska också ses i ljuset av regeringens långsiktiga
ambition att Sverige år 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av
fossila bränslen. Effektivisering och förnybar energi i transportsektorn är
viktiga komponenter i regeringens samlade satsning för en väg ut ur
beroendet av fossil energi och för att nå uppställda klimatmål. Ytterligare
om åtgärder för att nå målet för transportsektorn återfinns i propositionen

7 Kärnkraft

Regeringens bedömning: Kärnkraften kommer att vara en viktig del av
svensk elproduktion under överskådlig tid. Med ett ökande fokus på
klimatförändringarna uppfyller kärnkraften ett av de viktigaste kraven
som ställs på dagens energikällor, nämligen att den endast innebär låga
utsläpp av växthusgaser. Regeringen avser att inom kort återkomma till
riksdagen med förslag om avskaffande av avvecklingslagen. En
utredning ges i uppdrag att ta fram förslag till sådan ny lagstiftning för
den samhälleliga prövningen av nya anläggningar som möjliggör
kontrollerade generationsskiften i det svenska kärnkraftsbeståndet. I och
med detta kan förbudet mot nybyggnad i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet tas bort. En förutsättning för utformningen av det nya
regelverket är att tillstånd endast ges till nya reaktorer om de ersätter
någon av nuvarande tio reaktorer och endast på befintliga platser. Något
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statligt stöd för kärnkraft i form av direkta eller indirekta subventioner
kan inte påräknas. Viktiga förutsättningar för fortsatt drift av kärnkraften
är att säkerhetskraven fortsätter att skärpas successivt och att ansvaret för
olyckor skärps i enlighet med de möjligheter som ges av rådande
internationella konventioner.
8 nya reaktorer ger 20 % mer energi än dagens 10 reaktorer
10 nya reaktorer ger 50 % mer energi än dagens 10 reaktorer

Bilaga III (a) Elbilar och laddstolpar
Mycket matnyttig information finns i Svensk Energis guide för Laddinfrastruktur och
Energimyndighetens kunskapsunderlag angående marknaden för elfordon och laddhybrider.
För länkar se Referenser

Branschen som tjänar på elbilar
Av: Håkan Abrahamson
Publicerad 24 mars 2010 15:24 12 kommentarer
Senaste av m_gbg 26 mars 2010 21:31

Det finns stora pengar att tjäna på att byta den bensindrivna leasingbilen mot en elbil, hävdar
leasingföretaget GE Capital i en studie.

Trots att det dröjer flera år innan elbilar är realistiska alternativ för
leasingbolagen har GE Capital inlett studier av hur framtida
elbilsleasing kan komma att se ut.
I studien har man jämfört de vanligaste leasingbilarna idag inom två
branscher, it- och finansbranschen, med eldrivna bilar, när det gäller
bränslekostnaden. Och kommit fram till att det finns stora pengar att
tjäna på att byta till eldrivna fordon.
Största vinsterna finns att göra för leasingbilsanvändare inom it-branschen. Där har man
överlag mer bränsletörstiga fordon än inom finansbranschen.
De vanligaste bilarna bland it-branschens leasingbilsanvändare är Volvo V70, Saab 9-5,
Volvo XC90 och Volkswagen Passat.
Genom att byta till elbil skulle bränslebesparingen per år bli hela 39033 kronor per år mot en
bensindriven Volvo XC90, för en Saab 9-5 är besparingen 23022 kronor och en Volvo V70 är
summan 21599 kronor per år.
Den minsta skillnaden blir det om man jämför hybridbilen Toyota Prius med en elbil, där
besparingen stannar vid 4876 kronor per år.
I studien har man inte tagit hänsyn till inköpskostnaden för de olika biltyperna eftersom det
ännu inte finns någon tydligt prisbild på elbilar. Studien gäller endast bränslekostnaden för
30000 km årlig körsträcka med branschens schablonvärde för när det gäller elförbrukning för
elbilar, vilken är 3 kr/10 km.

Världens största satsning på laddstolpar
Av: Monica Kleja
Publicerad 15 mars 2010 11:20 20 kommentarer
Senaste av Miljörevisorn 19 mars 2010 09:44

Världens hittills största utrullning av laddstolpar har dragit i gång på den amerikanska västkusten.
Tanken är att nätverken av stolpar ska vara färdiga när biltillverkaren Nissan i Nordamerika lanserar nya
elbilen Leaf.
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Jättesatsningen på att bygga nät med laddstolpar har börjat i delstaten Oregon, som är en av
fem delstater som anses vara ”strategiska” när det gäller elbilsanvändare.
De övriga fyra är Washington, Arizona, Tennessee och Kalifornien.
Det amerikanska energidepartementet meddelade i höstas att man satsar nära 100 miljoner
dollar eller 740 miljoner kronor på projektet som kallas ”the EV project”. EV står för Electric
Vehicle.
Departementet gör satsningen i samarbete med tillverkaren av laddstolparna Etec som är
partner med nordamerikanska Nissan.
Bolaget ligger i startgroparna för att lansera den koldioxidfria elbilen Leaf. Enligt Etecs
hemsida kommer i första hand 4 700 exemplar av Leaf att ingå i projektet liksom 11 210
laddstolpar.
När EV-projektet väl analyserats och utvärderas är målet att det ska bana väg för en
strömlinjetillverkning av 5 miljoner elbilar i USA.
Den amerikanska radiostationen KPLU har intervjuvat projektledaren på Etec Rich Feldman
som uppger att man börjat konstruktionen av laddstolparna och att man räknar med att
utrullningen kommer att ta cirka ett år.
Feldman övervakar i nuläget utrullningen av 2 000 laddstolpar i Seattle-området och
ytterligare 2 000 i städerna Portland, Salem, Corvallis och Eugene, i delstaten Oregon.
Stolparna sätts dels upp nära hemmen, dels på allmänna platser som shoppingcentrum,
snabbmatsställen och biografer där bilägarna förväntas lämna bilen en timme eller två,
berättar Rich Feldman.
De som tecknar sig för att köpa en Nissan Leaf får också själva föreslå var de vill ha laddare
monterade. 900 nya Leaf-användare kommer att ingå i en forskningsstudie och får i utbyte
mot att de deltar varsin gratis laddstolpe hemmavid.
Priset på Leaf kommer att presenteras i slutet av mars, enligt KPLU. En modell med fyra
dörrar avsedd för fem personer uppges ha en räckvidd på omkring 100 amerikanska miles,
motsvarande 16 mil.

Fortum börjar samarbeta med elbilstillverkare
Av: Håkan Abrahamson
Publicerad 30 juni 2009 14:19 18 kommentarer
Senaste av Drygis 13 juli 2009 10:04

Energiföretaget Fortum inleder idag ett samarbete med Mitsubishi för att påskynda övergången till
eldrivna bilar.

Sedan förra året har Fortum börjat sätta upp laddstolpar och i år ska omkring 100 stolpar
monteras i Stockholmstrakten. Men än så länge råder det brist på elbilar som kan ladda vid
dessa stolpar.
Mitsubishi började nyligen serietillverka sin lilla fyrsitsiga elbil iMiEV i Japan.
Produktionstakten är dock ännu blygsam och de första bilarna ska hyras ut i Japan, oftast i
samarbete med olika energibolag.
I Sverige förfogar Mitsubishi bara över ett exemplar av elbilen, från årsskiftet kan det bli
ytterligare påfyllning av något exemplar. Leveranser i större skala utanför Japan kommer
igång först nästa år.
IMiEV, som de flesta andra elbilar som väntas rulla ut de närmaste åren, kan antingen
snabbladdas med trefasström från laddstolpar, eller långtidsladdas med enfasström vid
hemmet eller på arbetsplatsen. Mitsubishis bil uppges sedan kunna gå 140 km på en full
laddning.
Samarbetet mellan företagen tillkännagavs under Almedalsveckan på Gotland.
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Göteborg storsatsar på elbilar
Av: Jonas Hållén
Publicerad 27 maj 2009 00:00 2 kommentarer
Senaste av BP 29 maj 2009 06:26

Göteborg satsar på att bli ett centrum för elbilar i Sverige. Om allt går enligt planerna kan det finnas ett
par hundra elbilar i kommunen om två-tre år.

Nyligen fick kommunala gatubolaget tre miljoner i bidrag från Energimyndigheten för att köpa
drygt 30 el-bilar till 2010.
Hittills har bolaget beställt en Fiat Doblò (en mindre transportbil/varubil) och en Fiat Fiorino
(en mindre skåpbil) från italiens-ka Micro-Vett, som har specialiserat sig att bygga om små
bilar med förbränningsmotor till eldrift.
Minst tio andra kommuner är på väg att bygga elbilspooler. I Gävle finns till exempel nio
stycken norska Think-bilar

WWF-studie: Elbilssamhälle ren fantasi
Av: Håkan Abrahamson
Publicerad 24 april 2009 16:28 165 kommentarer
Senaste av Blivande civ. ing. 4 maj 2009 22:32

2020 släpper en elbil ut 220 g CO2/km, långt över EUs gränsvärden. Och när alla bilbatterier ska laddas
riskerar elnäten att kollapsa. Den pessimistiska synen på elbilens framtid spår världsmiljöorganisationen
WWF.

På tyska WWFs uppdrag har Institutet för framtidsenergisystem (Izes) gjort en studie över
elbilens framtidsmöjligheter i Tyskland.
Förutom att det inom överskådlig framtid kommer att saknas tillräckligt med elbilar så visar
studien att en stor flotta av batteridrivna bilar kommer att belasta elnätet så hårt att det
riskerar kollaps, rapporterar die Welt.
Bilanalytikern Ferdinand Dudenhöffer är exempelvis orolig för vad som händer när alla
elbilsinnehavare ungefär samtidigt pluggar in stickkontakten i eluttaget för att ladda under
natten.
Dessutom påpekar utredningen att ur miljösynpunkt är det viktigt att räkna in från vilken
energikälla elströmmen produceras. Med en övervägande andel elbilar måste
elkraftproduktionen byggas ut, och i Tyskland sker sådant med kolkraft.
I extremfallet kan en medelstor elbil komma att stå för ett koldioxidutsläpp på upp till 220
gram per kilometer. År 2020 har EU lagt målet för koldioxidutsläppen från bilar till 95 gram
per kilometer.
Det betyder att vid sidan om en elbilssatsning så finns det stora problem med infrastrukturen
för el som måste lösas.
Drömmar om ett utbrett elbilssamhälle under nästa årtionde ser då ut som rena fantasier.
Förbränningsmotorn är inte uträknad än på länge.
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Greenpeace dömer ut Vattenfalls elbilssatsning
Av: Håkan Abrahamson
Publicerad 26 november 2008 09:09 44 kommentarer
Senaste av Nikolaus Otto 8 december 2008 23:18

Vattenfalls och BMWs elbilssatsning i Berlin döms ut av miljöorganisationen Greenpeace. Den el bilarna
tankas med är inte tillräckligt grön, hävdar Greenpeace

Elbolagen Vattenfall och RWE har startat elbilskampanjer i Tyskland tillsammans

med BMW och Daimler. Senast presenterades under tisdagen Vattenfalls och BMWs
satsning i Berlin på 50 eldrivna BMW Mini.
Bilarna ingår i ett test för att se hur infrastrukturen för eldrivna bilar behöver byggas ut.
Vattenfall har arrangerat ett stort antal eltankställen runt om i den tyska huvudstaden.
Men redan på premiärdagen för försöket kom kritik från Greenpeace. Miljöorganisationen har
räknat ut att koldioxidutsläppen från en eldriven Mini i Berlin ligger på 133,5 g/km. Den
gränsen ligger även små explosionsmotordrivna bilar idag, och den ligger över de
gränsvärden som EU kräver från 2012.
Bakom Greenpeace beräkningar ligger bedömningen att merparten av strömmen som
bilarna tankas med produceras i kolkraftverk, och att utsläppen har flyttat från bilarnas
avgasrör till kraftverkens skorstenar.
Vattenfall hävdar att strömmen till bilarna produceras av förnybara energikällor, exempelvis
vindkraft. Men Greenpeace menar att det är omöjligt för Vattenfall garantera att just
elbilsströmmen är "grönare" än annan ström i Vattenfalls elnät.
I argumentationsväxlingen mellan elbolaget och miljöorganisationen hävdade en företrädare
för Vattenfall att om intresset för elbilar ökar, så kommer elbolagen att bygga ut produktionen
av förnybar elproduktion. Då ändrar sig blandningen av fossilproducerad och "grön" el i näten
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Bilaga III (a) Elnät och olika elkällor
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Spotpris Elbörsen 2008,2009,2010

http://www.nordpoolspot.com/reports/systemprice/Post.a
spx
Artiklel Ny teknik

Vindkraften stör näten
Av: Marie Feuk
Publicerad 18 mars 2009 00:00 107 kommentarer
Senaste av Roland R 27 mars 2009 12:48

Dagens elnät klarar inte en kraftig utbyggnad av vindkraft. Det hävdar Math Bollen, expert på elkvalitet.
"Gör man ingenting åt nätet, kan man vara säker på att det blir elavbrott av och till".

Redan i dag orsakar vindkraften brus och störsignaler på nätet. Störningarna kan ge ett
högfrekvent brus i telefonen, radion eller tv:n.
När vindkraften nu ska byggas ut kraftigt leder det till allvarliga problem.
Varje ny anslutning kräver uppskattningar av hur mycket nätet klarar, enligt Math Bollen,
professor på Luleå tekniska universitet. Annars kan kablarna överbelastas och gå sönder.
Nätet är starkt i tättbefolkade delar som Stockholm, men blir svagare ju längre bort från
stamnätet man kommer.
- För att klara en kraftig utbyggnad av vindkraften måste nätet förstärkas eller byggas ut.
Annars blir spänningen för hög och datorer och tv-apparater går sönder. Vi kan också bli
utan el under en tid, säger Math Bollen.
Johan Lundqvist, vd på Götene Elförening, har forskat på nätstörningar som uppstår på
grund av storskalig vindkraftdrift med högspänning.
- Störningarna kan på sikt bli ännu större med småskalig produktion, säger han.
Även solkraft och laddstationer för elbilar och hybrider ger upphov till störningar, enligt Johan
Lundqvist.
En lösning som redan finns är att varje producentenhet bygger in filter på nätanslutningen.
- I princip tar det bort all störning.
Magnus Olofsson, generaldirektör på Elsäkerhetsverket, säger att erfarenheten visar att det
är viktigt att lägga mer pengar på utrustningen än på nätet.
- Vi har rätt bra nät och störningar går att filtrera även om det inte är enkelt.

Driftsstatistik Vindkraft i Sverige

http://www.vindstat.nu/AllMonth.xls
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Bilaga IV Marknadsundersökningar
Finns det en marknad?
Se KAMEL fördjuping Länk finns i referenser
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Hur ser dagens laddningsstationer ut?
FAKTA

Listan på laddleverantörer

• ABB CEWE Control, www.abb.se
• Coulomb Technologies, www.coulombtech.com
• DBT, www.dbt.fr
• Electromotive, www.electromotive.com
• Eldon, www.eldon.se
• Garo, www.garo.se
• Midroc Electric, www.midroc.se
• Park-o-print, www.parkoprint.se
• Tally-Key, www.tallykey.se
• Park & Charge, www.park-charge.se
• Nordic Electro, www.nordicelectro.se
• Scandinavian Electric, www.scel.no
Källa: Svensk Energi

Finns det kunder?
Se Svensk Energi Laddinfrastruktur länk finns i Referenser, samt KAMEL

Tre av fyra svenskar vill köpa en elbil
Av: Eddie Pröckl
Publicerad 20 mars 2009 08:43 130 kommentarer
Senaste av Valinald 30 mars 2009 09:24

Med rätt pris och prestanda är tre av fyra svenskar absolut intresserade av att köpa en elbil och ännu fler
intresserade av en laddhybrid. Det är resultatet av en enkätundersökning bland 1292 svenskar som
genomförts av konsultföretaget Kairos Future på uppdrag av Elforsk.

Vår slutsats är att det finns ett mycket stort intresse bland allmänheten för elfordon, säger
Stefan Montin, programchef på Elforsk.
Undersökningen är en del i Elforsks projekt att utreda förutsättningarna för att få ut 600 000
laddhybrider och elbilar på de svenska vägarna till år 2020.
Vad är där rätt prestanda och pris? När det handlar om ett fordon med en räckvidd på 15-20
mil med el, samma acceleration och utrymmen som emotsvarande konventionell bil och
möjlighet att snabbladda batterierna, så är 73 procent av de tillfrågade absolut intresserade
av att köpa en elbil och hela 84 procent av att köpa en laddhybrid.
När det gäller priset ska elbil eller laddhybrid helst inte vara dyrare. Runt 30 procent av de
tillfrågade är dock beredda att betala 20000 kr extra, och runt 15 procent av de tillfrågade är
beredda att lägga upp 50 000 extra när de köper bilen, under förutsättning att de kan spara
in på driftskostnaderna.
– Det här talar för att vår vision om 600 000 elbilar och laddhybrider till 2020 inte bara är en
utopi, säger Stefan Montin. Samtidigt ser vi att det behövs ekonomiska styrmedel om det ska
bli verklighet.
Resultaten bygger på en enkätundersökning bland 1292 svenskar i åldern 25-65 år. Den
genomfördes på en så kallad webbpanel, och de tillfrågade hade antingen tillgång till bil eller
planerade att köpa en de närmaste fem åren.
– Metoden är samma som Sifo eller Temo använder när de gör väljarundersökningar,
och tillförlitligheten är minst lika hög, säger Mats Lindgren på Kairos Future.
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Finns det liknande produkter?
Enda liknande produkten än så länge är Fords system som kom för snart ett år sen. Mycket
av det vi tar upp finns med i denna produkt, dock används själva bilen som plattform och inte
laddningsstationen. En annan produkt Smartlet, kan även liknas något med vår.

FORD UNVEILS 'INTELLIGENT' SYSTEM FOR PLUG-IN HYBRIDS TO
COMMUNICATE WITH THE ELECTRIC GRID

Ford's PHEV Vehicle-to-Grid Communications

•
•

•
•

Ford and its utility partners are testing one of the industry’s first
vehicle-to-electric grid communications and control systems, which
enables electric vehicles to interface with the grid for optimal recharging
The new technology allows the vehicle operator to program when
to recharge the vehicle, for how long and at what utility rate. For
example, an operator could choose to charge only during off-peak hours
when electricity is cheaper, or when the grid is using renewable energy
Since 2007, Ford and its research partners in the utility industry have conducted more than 75,000 miles of
plug-in hybrid testing to advance the commercialization of electric vehicles
Ford introduces a pure battery electric Transit Connect commercial van in 2010, a battery electric Focus
compact car in 2011, and a plug-in hybrid electric vehicle and next-generation hybrid electric vehicle in 2012

DEARBORN, Mich., Aug. 18, 2009 – Ford Motor Company announced today that it has developed an intelligent vehicleto-grid communications and control system for its plug-in hybrid electric vehicles that “talks” directly with the nation’s
electric grid.
This new technology – which builds on Ford’s advancements such as SYNC®, SmartGauge™ with EcoGuide and Ford
Work Solutions™ – allows the vehicle operator to program when to recharge the vehicle, for how long and at what utility
rate.
“Electric vehicles are an important element of our strategy for improving fuel economy and reducing CO2 emissions,”
said Bill Ford, Ford’s executive chairman. “This vehicle-to-grid communication technology is an important step in the
journey toward the widespread commercialization of electric vehicles.”
All 21 of Ford’s fleet of plug-in hybrid Escapes eventually will be equipped with the vehicle-to-grid communications
technology. The first of the specially equipped plug-in hybrids has been delivered to American Electric Power of
Columbus, Ohio. Ford’s other utility partners’ vehicles will also be equipped with the communications technology.
When plugged in, the battery systems of these specially equipped plug-in hybrids can communicate directly with the
electrical grid via smart meters provided by utility companies through wireless networking. The owner uses the vehicle’s
touch screen navigation interface and Ford Work Solutions in-dash computer to choose when the vehicle should
recharge, for how long and at what utility rate.
For example, a vehicle owner could choose to accept a charge only during off-peak hours between midnight and 6 a.m.
when electricity rates are cheaper, or when the grid is using only renewable energy such as wind or solar power.
“We are designing what plug-in hybrids and battery electric vehicles will be capable of in the future,” said Greg Frenette,
manager of Ford’s Battery Electric Vehicle Applications. “Direct communication between vehicles and the grid can only
be accomplished through collaboration between automakers and utility companies, which Ford and its partners are
demonstrating with this technology.”
Over the past two years, Ford and its energy industry partners have logged more than 75,000 miles on the plug-in hybrid
test fleet. The plug-in hybrid research focuses on four primary areas: battery technology, vehicle systems, customer
usage and grid infrastructure.
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“Broad commercialization of electric transportation is not something a car company can achieve on its own,” said Nancy
Gioia, Ford director, Sustainable Mobility Technologies. “Developing and producing the vehicles is just one part of the
electric transportation equation. We are well on our way to delivering the vehicles, but for widespread adoption the
infrastructure to support the technology needs to be in place and we need to ensure that the national electric grid can
support increased electric demand.”
Real-world usage and laboratory research is helping to accelerate the advancement of electrified vehicles. Ford and its
research partners are now focusing on ways to make the recharging process easy and efficient for consumers. In
addition to low-cost recharging at home through the use of a smart meter, Ford researchers say recharging away from
home – whether at work, in a shopping mall parking lot or at a curbside station – needs to be as simple as plugging in
and swiping a credit card.
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Bilaga VI Patentansökan Sekretess
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Relaterat patent som avslogs november 2009
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Bilaga VII Produktutveckling
Bilaga VII (a) BAD, MAD,CAD
Förslag
Exteriör
Utanför
Statsbibliotek

Tidiga
Förslag
Användarinterface
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Bilaga VII (b) Utformning Interface/Mjukvara
Produkten kommer att användas av en bred kundkrets med varierande tekniskt kunnande,
det är därför extra viktigt att ha ett gränssnitt som är lättförståeligt och intuitivt med val som
inte på något sätt upplevs belastande för användaren. Kunden skall dock ha möjlighet att
utnyttja alla laddstationens val om önskvärt genom att genomföra något mer avancerade
menyval.
För att kontrollera att gränssnittet uppfyller önskemålen så har projektgruppen använt sig av
en interaktivt program gjort i powerpoint för att tillåta snabba ändringar. Detta program har
sedan utvärderats med hjälp av en bred användargrupp och den feedback som
projektgruppen fick användes direkt för att ytterligare förbättra gränssnittet.
Feedback
• Otydliga ordval i menyn
Dåligt förklarande ord uppfattades förvirrande, dessa åtgärdades genom att ändra texten i
menyerna mot mer förklarande, ett hjälpavsnitt lades även till på varje sida om mer förklaring
önskas. Även en förenkling av menystrukturen förbättrade intrycket.
• Psykologiska faktorer
Projektet har för avsikt att låta användaren fritt välja el efter eget tycke, eftersom ett
miljövänligt val är ändå är att föredra så skall detta prioriteras. Projektgruppen fick feedback
om att den blandade elen kändes prioriterad då detta val var högst upp i startmenyn. Det
gröna laddningsalternativet flyttas istället upp i startmenyn.
• Överflödiga menyval
De första versionerna av programmet var alltför plottrigt med för många val för kunden och
var därför belastande. Projektgruppen har valt att dela upp programmet i två olika vägar för
att medge ett stort valfrihet för de som önskar detta men också en snabb väg då man bara
vill ladda utan några speciella alternativ. Val som inte medförde kundnytta har även tagits
bort eller automatiserats.
•

Generellt handhavande

Det generella handhavandet gäller främst navigeringen i menyerna. I de tidiga
modellerna var det risk att man ofrivilligt tryckte på knappar då man höll kvar fingret
på skärmen efter föregående val, detta kan lösas genom att flytta knapparna något.
Informationsrutor har även kombinerats ihop för att minska ner antalet rutor och de
har också arrangerats om i en mer naturlig ordning. Funktionstester

Mjukvarulösningar kräver en helt annan nivå av felsökande än rent mekaniska lösningar då
det är svårare att förutse problem och det ofta finns så många fler parametrar som kan
inträffa i olika kombinationer med ett oförutsett användande. Om feleffekterna är stora som
exempelvis pengar eller säkerhet påverkas så ställs ännu större krav på detta avsnitt. Som
FMEA-analysen även påvisar så är ett intensivt testade en av de enda medlen för att
upptäcka dessa fel.
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Bilaga VII (c) FMEA
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Bilaga VIII Produkten
Bilaga VIII (a) Användargränssnitt

Går direkt till
”För in Kort”
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Bilaga VIII (b) Exteriör ACS Laddningsenhet

Bilaga VIII (c) Återkoppling krav och önskemål Sekretess
Bilaga VIII (d) Prisberäkning stolpe Sekretess

Bachelor´s Thesis Innovation Engineering

68

Bilaga VIII (e) Beräkningar systemet i helhet
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Bilaga IX Affärsplan Sekretess
Bilaga IX Lansering och Framtid
Initieringsfas
En bra utgångspunkt för att starta en verksamhet är att initiera ett
pilotprojekt/demonstrationsenhet tillsammans med någon, där man kan både testa för att
utveckla produkten, men även visa potentiella kunder hur produkten kan fungera i skarp
miljö. Lämpligt är att kontakta kommuner, fastighetsbolag, företag som kan tänkas stötta ett
sådant här och själva kan dra nytta av att ha miljöstolpar.
Kapital behöver anskaffas, projektgruppen söker olika typer av stipendier för att kunna samla
ihop till ett startkapital för att starta ett aktiebolag och köpa loss hårdvara till pilotprojektet.
Energimyndigheten ger även bidrag till denna sortens projekt, där man kan erhålla stöd för
upp till 25 % av totala installationskostnaden. Att kunna starta upp ett demonstrationsprojekt
anses av projektgruppen kritiskt för att kunna fortsätta med idén och våga satsa. Kapitalet
som krävs för att projektägarna ska starta företag ska äga rum beräknas till 350 000 SEK. Av
dessa är 50 000 SEK startkapital till ett aktiebolag och 250 000 kr exkl moms för den
betalenhet med fyra ladduttag som mjukvaran är installerad i. Starkapitalet ger även en liten
buffert som kan användas till att marknadsföra/skapa kontakter till potentiella
pilotprojetpartners på olika vis.

Säljstrategi
Projektgruppen kommer att rikta in sig på att sälja den framtagna mjukvaran tillsammans
med en hårdvara till kommuner, företag, ägare som sätter upp laddstolpar. Säljstrategin går
ut på att i ett inledande skede köpa in existerande laddstolpar med godkända
betalningssystem för att sedan programmera om dessa med Adaptive Charging System.
Senare när ett större kapital finns att tillgå kan man börja titta på att tillverka hårdvaran själv
och därmed öka vinstmarginalen.
När laddstolpar har köpts in byts exteriören på stolpen och sedan ska hela systemet säljas
under vårt varumärke.
Försäljningen sker genom att aktivt söka upp pilotprojekt som söker hård/mjukvarulösningar
och vara med i offerbudgivningen. Samarbeten med branschorganisationer ligger högt i
prioritet då dessa kan föremedla kunder till oss som söker det vi erbjuder. Dessutom är
feedbacken från därifrån ovärderlig. Kan man då utveckla produkten löpande i takt med att
regelverket växer fram, har man mycket att vinna.

Fälttest

Visionen är att under 2010 hitta en samarbetspartner att sätta upp ett pilotprojekt med.
Parallellt med att lämplig partner och plats för installation letas upp, anskaffas kapital. Inga
direkta inkomster från stolparna kommer att fås med investerare och bidrag kommer att
sökas under 2010.
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Lansering

Om allt går vägen ska pilotanläggningen fungera och projektägarna kommer att kunna
marknadsföra sig och aktivt söka betalande kunder som skulle vara intresserade och bjuda
in dessa för en visning av anläggningen.
Målet är att under 2011 sälja minst tre stycken oberoende anläggningar. Stor vikt kommer att
läggas vid att enheterna verkligen fungerar innan man tar sig an fler anläggningar. Detta för
att sedan kunna använda dessa som referensanläggningar. Barnsjukdomar kommer
antagligen att dyka upp ute hos kunden. Därför är det viktigt att dom första pionjärkunderna
är väl medvetna om att produkten är ny och jobba på en ärlig relation där man får en så pass
god kontakt att kunderna ser detta som en möjlighet att utforma produkten som dom vill ha
den. Detta år är det även lämpligt att börja kolla på egen tillverkning av laddstationerna för att
få ner materialkostnaden. Även detta kommer att medföra en rad barnsjukdomar som
successivt kan fasas ut.
År 2012 ska det vara möjligt för företaget ACS att själva börja tillverka hårdvaran i
tillfredställande kvalitet. Detta år är målet tio stycken nya anläggningar runt om i Sverige. Nu
ska även vidareutvecklingen påbörjas med mervärdesfunktioner såsom
uppdateringsapplikationer via mobiler, där elbilsföraren kan se vart det finns lediga
laddningsstationer och det aktuella priset.

Vidareutveckling och expandering

Om fem år hoppas projetkägarna att produkten ska vara tillräckligt genomarbetad och att
marknaden har mognat något för att idén ska kunna bli big business. Blickar kommer att
riktas utomlands, framförallt till länder där mycket kolkraft och mycket vindkraft används. Ett
bra land att börja i kan bara till exempel Tyskland.

Bachelor´s Thesis Innovation Engineering

72

.
Våra roller kommer att omfatta att driva företaget och fokusera på produktutvecklingen då vi
båda är utbildade ingenjörer inom produktutveckling och entreprenörsskap. Emelies fokus
kommer att ligga på kundkontakt, samarbetspartners och ha huvudansvaret för att driva
företaget framåt. David kommer att ha huvudansvaret för innovationsledningen, våra
produkter och kvalitén, identifiera vilket sorts service och support som kommer att behövas.

Risker
Elbilen tar i dagsläget inte upp en speciellt stor del av fordonsbranschen men med dagens
miljömedvetenhet och ständigt förbättrad teknik blir det en allt mer konkurrenskraftigt
alternativ för många. Främst i stadsmiljön är den lämpligt alternativ då det mesta finns inom
bilens räckvidd, platser finns tillgängliga för att ladda samt att det är där den gör den största
nyttan rent miljömässigt.
Svårigheter med att implementera innovationer och nya lösningar inom bilbranschen är
marknadens egen storlek och hur alla är beroende av varandra vilket har lett till en
inflexibilitet där det är svårt att komma med något som kräver en större förändring. Detta är
även hotet mot elbilens fortsatta frammarsch, marknaden befinner sig i ett moment 22; för att
elbilar ska vara ett bra alternativ behövs ett snabbt, smidigt och långsiktigt sätt att
tillgodogöra sig drivmedlet, men dessa laddstationer är givetvis även är beroende av
elbilarna.
I en sådan enorm marknad är inte frågan om man ska satsa på elbilen eller
laddningsstationen först, det gäller att utveckla teknikerna parallellt med varandra och
expandera dessa stegvis; volymmässigt, tekniskt, och geografiskt. Inledningsvis kan det vara
svårt att endast locka med de finansiella fördelarna då marknaden är begränsad utan vi
väntar oss en viss good will från kunder som vill påvisa ett miljömedvetande men med
förhoppningarna på att det blir en bra investering på längre sikt. Då elbolag som säljer grön
el genast kan dra nytta av produkten både finansiellt och genom good will räknar vi med ett
intresse från dessa. Vi vill till en början främst ha samarbete med mindre, lokala leverantörer
för att kunna bibehålla en hög flexibilitet, ha flera leverantörer och för att kunna maximera
effektiviteten för utnyttjande av ”överskottsel”.
Kunderna och användarna blir i vårat fall skilda personer, användarna är ägare av elbilar
medan kunder i detta skede blir större företag, organisationer, kommuner och ägare av
parkeringsplatser. Det kommer att vara viktigt för oss att uppfylla såväl vår kunds krav som
användarens behov. En eventuell framtida anpassning av laddaren gör användaren och
kunden till mer eller mindre samma person då laddaren ska kunna användas hemma.
Produkten bygger på en affärslösning och är inte patenterbar trots dess nyhetsvärde, vi
kommer således inte ha problem med att iden patenteras, dock innebär detta givetvis också
att vi inte heller kan skydda vår lösning. Genom att ha fokus på hög flexibilitet, gedigna
samarbetsparters och unika mervärdesfunktioner kombinerat med att vi är tidiga på
marknaden hoppas vi kunna göra oss ett namn tidigt som förknippar oss med vår produkt
och tjänsterna vi erbjuder.
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Bilaga X Sekretessavtal
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Bilaga XI Finansieringsavtal
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