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Sammanfattning 

Dagens bilar är gjorda för långa resor med högt ställda krav på bekvämlighet och komfort. Studier har 
visat att de flesta resor som görs i Storstockholm är korta, och därför är kravet på prestanda och 
komfort minimalt. 

Syftet med detta projekt var att ta fram ett enkelt pendlingsfordon som del av ett hyrsystem. 
Användaren hyr fordonet vid en station och lämnar av den vid en annan.  

Fokus har legat på att utveckla en parkeringslösning som spar plats. Att bygga parkeringsstationer i 
förbindelse med befintlig kollektivtrafik är svårt, och marken i Stockholm är både begränsad och dyr. 

Efter en omfattande förstudie fastställdes en kravspecifikation som låg till grund för den fortsatta 
konceptutvecklingen. 

Det slutgiltiga konceptet blev Electric Commute Vehicle, ett elfordon avsett för personlig transport och 
pendlingstrafik. Fordonet döptes till X-traffic (Cross-traffic) och har utrustats med en unik 
parkeringslösning där fordonen packas likt kundvagnar. När fordonen körs in i varandra viks 
passagerarutrymmet ihop, och därför är det möjligt att parkera fem fordon på två parkeringsrutor. 

Genom val av fordonskategori har dimension och prestanda begränsats för att passa korta sträckor. 
Önskade egenskaper hos grundkonstruktionen har granskats och fastställts. Arbetet behandlade även 
utformning och logistik kring ett hyrsystem.  

Hyrsystem med fordon och station modellerades i CAD-programmet Solid-Edge, och renderades i 
renderingsprogrammet Keyshot. Därigenom skapades material till bilder och filmer som användes till 
rapport, presentation, poster och broschyr.  

Efter överläggning konstaterades att det slutgiltiga konceptet var lyckat - ett behövligt och funktionellt 
hyrsystem för elfordon.  
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Abstract 

Today's cars are designed for long journeys with high demands on convenience and comfort. 
Studies have shown that most trips around the Greater Stockholm area  
are short, so the requirement for performance and comfort is minimal. 
The purpose of this project was to develop a simple commuting vehicle as part of a rental 
system. The user rents the vehicle at a station and leaves it of at another. 
The focus has been to develop a parking solution that saves space. To build parking stations in 
connection with existing public transport is difficult, and the land in Stockholm is both scarce 
and expensive. 

Following an extensive feasibility study, a set of requirements were identified and formed the 
basis for further developing the concept. 

The final concept was Commute Electric Vehicle, an electric vehicle designed for personal 
transportation and commuting. The vehicle was named the X-traffic (cross-traffic) and is 
equipped with a unique parking solution in which the vehicles are packed like shopping carts. 
The passenger compartment folds together when the vehicles drive into each other, and 
therefore it is possible to park five vehicles in two parking spaces. 
The vehicle size and performance has been limited by selecting a vehicle category which suites 
short distance. Desired characteristics of the basic design has been reviewed and determined. 
The work also dealt with the design and logistics concerning a rental system. 
The rental system with vehicles and stations were modeled in the CAD program Solid Edge, and 
rendered with the rendering program Keyshot. This created materials to images and movies 
used to report, presentation, poster and brochure. 

After deliberation, it was concluded that the final concept was a success - a necessary and 
functional rental system for electric vehicles. 
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1. Inledning 
Henry Fords enorma påverkan och framgång på bilindustrin gjorde bilismen till vad den är idag. Genom 
att tillverka en enkel bil som bara fyllde de mest grundläggande kraven fick T-forden en otrolig 
genomslagskraft.  

”-You can have it in any color you want, as long as it’s black” är ett av hans mest kända citat och speglar 
hans syn på hur bilar skulle framställas och tillverkas. Nu, hundra år senare, har bilindustrins syn helt 
förändrats. I decennier har utvecklingen gått raskt framåt och med varje ny generation har nya 
funktioner tillkommit. Många framsteg har gjorts - trepunktbältet och krockkudden för att nämna två.  

Dagens bilar är överdimensionerade och komplicerade. I relation till kostnad och nytta kan många 
funktioner och egenskaper ifrågasättas. 

Ett påtagligt exempel är s.k. SUVar (Sports Utility Vehicle) som blivit populära i innerstaden. Dessa 
fordon är byggda efter helt andra förutsättningar än vad de används till. De är stora, tunga, 
fyrhjulsdrivna och har en hög bränsleförbrukning. De har en negativ påverkan på miljö, infrastruktur och 
individ. 

 

1.1 Bakgrund 
I Storstockholm finns ett behov av alternativ till konventionell trafik och transport, ett enkelt hyrfordon 
gjord för korta sträckor.  

Systemet innefattar ett antal stationer strategiskt utplacerade runt Storstockholm. Fordonet hyrs vid en 
station och lämnas sedan av vid den station som ligger närmast ens slutdestination.  

Tanken är att fordonsuthyrningen skall komplimentera den befintliga kollektivtrafiken. 

Stockholm stad har tidigare visat intresse för liknande initiativ och har under de senaste åren initierat ett 
flertal försök för att minska bilismen och dess påverkan på miljön. 

 

1.2 Projektbeskrivning 
Projektets syfte har varit att utveckla en teknisk lösning som möjliggör yteffektiv förvaring och 
parkering. Målet är en enkel konstruktionslösning som är anpassad efter både kund och personal. 
Fordon och station skall utformas för att underlätta parkering, laddning och underhåll. Viktigt är att 
både fordon och station blir yteffektiva, eftersom mark i Storstockholm är både begränsat och dyrt.  

 

1.3 Avgränsning 
Utveckling av ett hyrbilsystem har många invecklade delar, och samtliga måste genomgå grundlig analys 
innan konceptet kan bli verklighet. Att behandla alla delar är orimligt med tanke på projektets stolek och 
längd. Projektet kommer därför att fokusera på bilens grundkonstruktion. Ram, chassi och kaross skall 
modifieras för att uppnå målet med effektiv parkering och förvaring. Samtidigt är det viktigt att vissa 
grundkrav uppfylls.  

Ramen måste ha en stabil och kompakt konstruktion som klarar alla nödvändiga säkerhetskrav. 
Karossen skall bara fylla de mest grundläggande kraven, det viktiga är att den både är lätt och billig att 
tillverka och reparera. Utrymmet i fordonet skall optimeras för att på så sätt begränsa dess storlek. 
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2 Förstudie 
I uppdraget med att ta fram en smidig miljöbil för pendeltrafik har projektgruppen satt som mål att 
resultatet av detta arbete ska vara verklighetsbetonat och genomförbart. Förhoppningen är att väcka ett 
intresse och en efterfrågan på marknaden och bland aktörer. För att kunna nå de mål som satts är det 
nödvändigt med en noggrann förstudie. Med vetskap om hur bilen och andra transportmedel används i 
vardagen kan man definiera de krav och önskemål som finns på en bil avsedd för pendeltrafik. Studier 
om den aktuella trafiksituationen uppmärksammar de krav och önskemål som bilister inte själva är 
medvetna om. 

Med en genomarbetad förstudie kan problemområden uppmärksammas, avgränsningar precisera och 
lagar studeras för att ge projektet lämplig bredd och djup. 

Inledningsvis användes konventionella sökmotorer för att hitta information på internet. 

För djupare efterforskning användes ett antal vetenskapliga databaser, däribland Compendex, Scopus 
och Informaworld. Sökord kombinerades för att finna relevant information, bl.a. ”Electric vehicle”, 
”Crashworthiness”, ”Lightweight” och ”Automobile frame”. 

Besök gjordes till KTH Biblioteket samt Södertörns Högskolebibliotek för att söka och förvärva artiklar 
och böcker. Studiebesök gjorde hos KTH Racing för att diskutera frågor angående konstruktion och 
säkerhet. 

 

2.1 Trafik och transport 
Dagligen pendlar 227 000 arbetstagare in till innerstaden, och varje dag passerar 528 000 fordon[1]. Av 
alla genomfarter sker 78 % under tidsperioden 06.30-18.30, och det är då som risken för köer är som 
störst. En studie från Institutet för transportforskning visade att trafiknätet är väldigt känsligt. En ökning 
med 3‐4 % kunde få trafiken att stå helt stilla [1]. 

Köerna påverkan inte bara enskilda bilister utan har också en direkt påverkan och kostnad på samhället. 
Studier har visat att förseningar på grund av bilköer kostar Stockholm mellan 3 och 8 miljoner om året[1].  

De senaste 10 åren har fordon i innerstaden ökat med 2 %. En undersökning från statiska centralbyrån 
visar att tre av fyra stockholmare tycker att trängseln är ett problem [1]. Denna utveckling är ohållbar och 
flera olika initiativ har tagits för att minska antalet bilar i innerstaden. Exempel på projekt som 
Stockholm stad driver är utbyggnaden av kollektivtrafiken och införandet av bilpool[2]. 
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2.1.1 Kollektivtrafik 

Dagligen åker ca 650 000 resenärer med SL. På en vardag görs ca 1 016 000 resor med tunnelbana, 914 
000 med buss och 225 000 med pendeltåg. 104 000 resor görs med lokaltåg eller spårvagn[1]. 

 

 

 

2.1.2 Pendeltrafik 

Med pendling avses resor till och från jobbet där pendlaren passerar en kommungräns. 

Pendlingen i Sverige har under en längre period ökat. Runt millennieskiftet pendlade nästan 1,2 miljoner 
svenskar, vilket motsvarar 27 % av Sveriges arbetsförda.  

I storstäder består kategorin pendlande bilister främst av högutbildade. I dessa fall antas att valet av 
transport beror på bekvämlighet och praktikalitet, då avståndstagandet av bilen främst beror på 
ekonomiska skäl. Svårighet med parkering är en annan vanlig orsak.   

 

 

 

2.1.3 Biltrafik 

Alla är idag medvetna om hur bilar påverkar och förorenar miljön. Bilen är en grundläggande och 
essentiell del av varje samhälle och människas liv. En studie av Statens institut för 
kommunikationsanalys har granskats hur bilen egentligen används [3]. 

Av Sveriges befolkning är det 83 % som dagligen förflyttar sig utanför hemmet. Drygt hälften av alla 
resor var arbetes, tjänst- eller studierelaterade.  

Bilen var den överlägst vanligaste färdmedlet och användes till 64 % av den sammanlagda sträckan av 
alla resor, 44 % som förare och resterande 20 % som passagerare. 

Av alla bilfärder gjordes 57 % av dem med endast förare, se Figur 1.  
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Figur 1. Totalt antal körda kilometer med bil procentuellt fördelade på antal passagerare [3]. 

När det gäller arbets-, studie- och tjänsteresor var det ännu vanligare med resor med endast en förare, 
86 %.  

Det vanligaste drivmedlet för bilar var bensin, som var åtta gånger vanligare än diesel. Användandet av 
alternativa drivmedel, såsom el och etanol, var näst intill obefintlig. 

Det fanns 4,3 miljoner bilar i Sverige, vilket betyder att 75 % av alla hushåll har bil.  

Projektgruppen har framöver valt att endast titta på Storstockholmsregionen. För att få en mer 
rättvisande bild kommer all kommande statistik vara en ihopvägning av storstäder, förortskommuner 
och pendlingskommuner.  

Den genomsnittliga arbetsresan var ca 17 km, och tog ca 31 min, se Figur 2. I stockholms län var bilresan 
2,4 gånger längre än kollektivresan. 

 
Figur 2. Arbetsresornas restid och reslängd efter boenderegion, medelvärde [3]. 
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Om man tittar på Storstockolmsregionen skedde 59 % av resorna med bil, och resterande med 
kollektivtraffik, se Figur 3. 

 
Figur 3. Andel av arbetsresor som sker med bil respektive färdmedel efter boenderegion [3]. 

 

2.2 Miljö och hälsa 
Det är minst 150 000 boende i Stockholms stad som utsätts för vägtrafikbuller. Den täta trafiken i staden 
leder till att den oönskade ljudnivån överstiger 55 dB. För 50 000 boende i Stockholms stad överstiger 
vägtrafikbullret 65 dB[1]. 

Köer har flera negativa egenskaper. För pendlare och bilister skapar de frustration och stress när 
trafiken saktas ned eller stannar. Att dagligen köra till jobbet kan vara påfrestande och kan i längden 
leda till psykisk ohälsa.  

Vid låga hastigheter är en katalysators verkningsgrad som sämst och utsläppen som störst. Köernas 
miljöpåverkan blir stor då det inte är ovanligt att bilarna i stort sätt går på tomgång under rusningstrafik. 

 
I Stockholms stad svarar vägtrafiken för 90 procent av kolmonoxidutsläppen, 65 % av kolväteutsläppen 
och ca 45 % av kväveoxidutsläppen. 

Trafiken är den enskilt största källan till utsläpp av växthusgaser och varje år kostar miljöförstörningen 
från trafiken Stockholm 3 miljarder. Luftföroreningarna i Stockholm orsakar mellan 10 och 100 cancerfall 
per år.[1] 
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2.3 Elfordons potential och framtid 
Västvärden står nu inför ett paradigmskifte. Allt fler konsumenter tänker ekologiskt istället för 
ekonomiskt. Fossila bränslen byts ut mot alternativa drivmedel. I debatten om framtidens drivmedel 
talas det mycket om elbilar och dess potential, fördelar, brister och risker. Kan elbilen bli ett 
konkurrentkraftigt transportalternativ i Stockholm stad? 

Det är många som idag tror att elbilar, s.k. Plug-in Electric Vehicle (PEV) kommer bli framtidens 
transportsätt. Det finns flera tydliga fördelar.  

Ett av de främsta argumenten är dess miljöpåverkan. Elbilen ger inte ifrån sig några föroreningar eller 
avgaser.  

För det andra har det blivit allt mer populärt med miljövänliga och energieffektiva produkter, och det 
har visat sig vara ett lukrativt säljargument som lockar köpare [4]. Som ett bevis på detta satsar nu 
etablerade biltillverkare på effektivitet istället för prestanda då det nu blivit allt viktigare för deras 
konsumenter. 

Det tredje argumentet är ekonomi. Fordonen är dyra men har en betydligt mindre driftkostnaden 
jämfört med t.ex. bensin. Priset och tillgången på olja är två stora orosmoment som man undviker om 
man istället väljer att satsa på eldrift.  

PEVs kan laddas överallt där det finns eluttag, t.ex. i hemmet eller på jobbet. 

Miljöbilar är dessutom berättigade till statliga subventioner såsom miljöbilspremie, slopad trängselskatt 
m.m.   

Undersökningar har visat att en introduktion av elbilar och hybrider tillsammans med ett fungerande 
laddinfrastruktur är möjlig utan att behöva modifiera det befintliga svenska kraftsystemet.  

 

2.4 Säkerhet 
Säkerhet är en av de viktigaste egenskaperna hos en bil. För elfordon är detta speciellt viktigt eftersom 
dessa fordon i regel är betydligt mindre och lättare än vanliga (bensindrivna) bilar. Därför är det viktigt 
att kunna säkerställa säkerheten för att projektet skall kunna nå framgång. 

Enligt Euro NCAP kan fordon med en viktskillnad på över 150 kg inte jämföras [10]. Det ideella är därför 
att krocktesten utförs med ett identiskt, alternativt snarlikt, fordon. Detta medför lägre krav på 
säkerhet. Fordonet kommer användas i en miljö med betydligt tyngre, snabbare och säkrare fordon. För 
att få ett mer rättvisande mått på säkerheten bör därför ett test utformas som bättre överensstämmer 
med verkligheten, och som behandlar de allra mest överhängande riskerna i trafiken. Särskilda 
krocktester bör genomföras med en bil av genomsnittlig vikt, hastighet och konstruktion. Det finns 
studier om hur sådana tester i framtiden skulle kunna genomföras[10], och kan i framtiden användas för 
utvärderingen av fordonets säkerhet. 
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2.5 Fordonskategorier 
I kapitel 1 klargörs problemet med storstadstrafiken och behovet av ett enkelt hyrfordon. Val av 
fordonskategori ser till att begränsa motorstorlek, vikt och storlek. Följande är definierade enligt  
Europaparlamentet [5]. 

 

Kategori L1e - Moped 

Fordon med två, tre eller fyra hjul med en maximal hastighet på 45km/h och en maximal 
förbränningsmotorkapacitet på 50cc, alternativt en elmotor med maximal effekt på 4kW. 

Kategori L2e - Moped 

Trehjuling med en maximal hastighet på 45km/h och en maximal förbränningsmotorkapacitet på 
50cc, alternativt en elmotor med maximal effekt på 4kW. 

Kategori L3e - Motorcykel 

Tvåhjuling utan sidovagn med en förbränningsmotorkapacitet som överstiger 50cc och/eller en 
högsta hastighet som överstiger 45km/h. 

Kategori L4e - Motorcykel 

Tvåhjuling med sidovagn med en förbränningsmotorkapacitet som överstiger 50cc och/eller en 
högsta hastighet som överstiger 45km/h. 

Kategori L5e – Trehjulig motorcykel 

Trehjuling med symmetriskt placerade hjul med en förbränningsmotorkapacitet större än 50cc 
och/eller en högsta hastighet som överstiger 45km/h.  

Kategori L6e - Lätt fyrhjuling 

Fyrhjuling med högsta tillåtna tjänstevikt på 350kg med en maximal förbränningsmotorkapacitet på 
50cc, alternativt en elmotor med maximal effekt på 4kW och/eller en maximal hastighet på 45km/h. 

Kategori L7e - Fyrhjuling 

Fyrhjuling med högsta tillåtna tjänstevikt på 400kg eller 550kg för ett godsbärande fordon. Den 
maximala tillåtna nettoeffekten är 15kW. 

 

För alla ovanstående fordonskategorierna skall vikten av batterier inte medräknas om fordonet är 
eldrivet[5]. 

För tre- och fyrhjulingar finns det dimensionskrav på en maximal längd på fyra meter och maximal bredd 
på två meter. Den maximala höjden är två och en halv meter.  
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2.6 Lagar 
För att fordonet skall kunna bli verklighet måste man se till att den är tillåten att köra på svenska vägar. 
Genom att följa transportstyrelsens författarsamling [TSFS 2009:89, kap 43 § 2] [6] får man de krav som 
ställs på bilar, t.ex. backspeglar, bilbälten och färdbroms.  

Miljölagar som [EG 2001:1 085 § 4] ger de maximalt tillåtna avgasvärdena på kolmonoxid m.fl.[7].  

 

2.7 Benchmarking 
En marknadsundersökning gjordes för att studera konkurrenter. Analys av befintliga lösningar kan 
inspirera och önskade egenskaper från olika produkter kan kombineras.  

 

2.7.1 Stockholm City Bikes 

Hyrcyklar är ett bra alternativ till befintlig trafik. Användaren får motion och bidrar inte med några 
utsläpp. Tyvärr lämpar sig systemet endast till boende i Stockholms stad. För längre sträckor krävs en 
viss tid och kondition. Skaderisken är en annan faktor som många oroar sig för.  

 

2.7.2 Bilpool 

Bilpool är ett smidigt sätt att hyra bil vid behov. I timpriset ingår bränsle och underhåll. 

Ett problem är att bilen måste lämnas av vid den plats den togs ifrån. Bilen kan alltså inte lämna bilen vid 
en annan station. Om fordonet används för t.ex. arbetsresor kvarstår problemet med parkering.  

 

2.7.3 Elfordon 

Genom att analysera befintliga lösningar kan man inspireras, och man kan även hitta fel och kombinera 
smarta lösningar med varandra. Nedan följer resultatet av projektets benchmarking, se Bilaga 2. 
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2.8 Analys av befintliga transportmetoder 
Genom att jämföra befintliga alternativ kommer projektgruppen kunna hitta det tomrum som det 
tänkta konceptet skall fylla. 

 

2.8.1 Bil  

+ Frihet som andra alternativ inte kan erbjuda.  

Individuellt transportsätt 

Rymlig 

Inga väntetider 

Ingen trängsel 

 

 

- Få personer per fordon 

Dåliga miljöegenskaper 

Dyrt 

 

Bilen är ett mer individuellt resesätt då föraren själv ansvarar för sitt fordon och sin resa. Föraren ges 
full frihet att planera sin resa.  

Bilister slipper trängsel, väntetider och avbrott för av- och påstigning, tre problem som är synonyma 
med resor i kollektivtrafiken.  

I kapitel 2.3.1 stod det att de flesta bilfärder sker med endast förare, se sid 6. Eftersom utsläppen och 
miljöpåverkan minskar i förhållande till antalet passagerare kan det inte ses som hållbart.  

Många av dem som väljer bilen bor på platser dit tunnelbanan inte räcker och där den övriga 
kollektivtrafiken är begränsad. För dessa är bilen ett krav för rörelsefrihet, om det så handlar om att ta 
sig till jobbet eller till staden. Alternativet kan vara långa sträckor till fots, långa sträckor med buss eller 
pendeltåg o.s.v. Gemensamt för de nyss nämnda är att de gör resandet omständigt och mödosamt. 

Bilägare har höga krav på sina fordon för att de skall passa olika, och vitt skilda ändamål.  

För långa resor till fjällen krävs en stor bil med mycket utrymme för hela familjen, rejäla lastutrymmen 
och gärna fyrhjulsdrift. 

När det gäller resor till jobbet blir alla dessa egenskaper obetydliga. Bilens alla fördelar har blivit 
nackdelar. Nu är den istället stor, klumpig och törstig.  
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2.8.2 Kollektivtrafik 

+  Kollektivt transportsätt 

Bra miljöegenskaper 

Smidigt i innerstaden 

 

-  Bundet till spår och färdväg 

 Väntetider 

Många avbrott 

Trängsel 

Dyrt 

 

Den främsta fördelen med kollektivtrafiken är att många åker tillsammans, vilket är gynnsamt ur 
miljösynpunkt.  

I innerstaden är kollektivtrafiken svårslagen. Tunnelbana och buss gör det möjligt att transporterar stora 
folkmängder snabbt och enkelt.  

Det finns också nackdelar. När det handlar om stora människoströmmar blir oönskad mänsklig kontakt 
och trängsel oundvikligt. Det är därför som många väljer bort kollektivtrafiken eftersom de inte känner 
sig bekväma med att dela ett begränsat utrymme med andra. 

Att resa kollektivt kan vara mödosamt då resan ofta är kantad av åtskiliga avbrott för av- och påstigning. 
Dessutom får man stå ut med väntetider. 

Avslutningsvis kan nämnas att Stockholms kollektivtrafik har under tiotalet hamnat i konflikt med sina 
kunder. Punktlighet och tillförlitlighet har ifrågasatts. Det ständigt stigande priset på resekort är något 
som upprört många, och de finns de som säger att de inte längre har råd att åka kommunalt. 
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3 Målgrupper 
Ett koncept av den här storleken har många kunder vars önskemål och krav måste vägas in. Nedan följer 
en sammanställning av de målgrupper som bör beaktas i arbetet. 

De användare som kan tänkas använda ett hyrbilsystem är många, alla med varierande villkor och 
förutsättningar. Gemensamt för samtliga är krav på lättillgänglighet och användarvänlighet.  

Av den förstudie som gjorts har flera typer av användare kunnat urskiljas. De typer som valts är de som 
på bästa sätt motsvarar den tänkta målgruppen.  

 

3.1 Tillverkare 
Tillverkaren vill att komponenterna som beställs skall vara gjorda i material som är lätta att bearbeta och 
som inte medför någon hälsofara för de anställda. Fördelaktigt är material som går att återvinna. 
Tillverkningen skall ske med konventionella metoder som är säkra och ger ett garanterat bra resultat. 
Om möjligt är en tillverkningsmetod med låg miljöpåverkan att föredra. 

 

3.2 Leverantören 
Med stationer placerade runtom Storstockholm är det givet att vissa kommer vara mer populära än 
andra. För att undvika att någon station får brist på bilar, är det viktigt att hela tiden kunna fördela 
bilarna mellan stationerna. Detta görs med största sannolikhet av en lastbil som ser till att transportera 
bilar till stationer med större behov. För dem är det viktigt att bilarna tar liten plats så att man får plats 
med så många bilar som möjligt på flaket. Dessutom skall bilarna vara lätta att lasta på och av.   

 

3.3 Företag och kommun 
Företag skall förse marknaden med ett hyrningssystem med miljöfordon. Bilen måste därför ha goda 
miljöegenskaper. För att kunna konkurrera med andra färdsätt måste det vara ekonomiskt hållbart. 
Bilen skall därför vara billig att tillverka, driva och underhålla. 

Samarbete mellan hyrsystemet och Storstockholms kommuner skulle vara gynnsamt för båda parter. 

Säkerhet är en väldigt viktig aspekt som måste kunna garanteras för att locka kunder. Det är viktigt att 
bilarna är fräscha och i gott skick.  

För tillförlitligheten är det viktigt med räckvidd så att folk inte oroar sig över att batteriet tar slut 

 

3.4 Servicepersonal 
Servicepersonalen utför service och underhåll på bilen. De sköter också reparationer och ser till att allt 
fungerar som det ska. De ansvarar även för städning av bilen och ser till att den alltid är i gott skick. 

För att underlätta städning skall bilens alla utrymmen vara lätta att öppna och komma åt. Tåliga och 
motståndskraftiga material föredras. Med rätt valda material kan både exteriör och interiör lätt göras 
ren med vatten och eventuellt rengöringsmedel. 

För reparation och underhåll är det viktigt att använda sig av enkla tekniska komponenter som man lätt 
och snabbt kan laga. Mekaniska lösningar är att föredra framför elektriska. Tekniken skall vara 
lättillgänglig. 
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3.5 Eva, karriärspendlare.  

 

 

Eva är en s.k. arbetspendlare. Hon är bosatt utanför Stockholm men jobbar i centrala Stockholm. Likt de 
flesta pendlande bilister i storstäder är hon högutbildad. Hennes val av transport baseras på 
bekvämlighet. Eva är miljömedveten, men låter det inte påverka hennes val av transport. Med bilen 
slipper hon både väntetider och trängsel. Eva kör en SUV som rymmer hela familjen och är bra när man 
vill ta familjen till stugan i Åre. Dessvärre är den svår och parkera, och har en väldigt hög 
bränsleförbrukning.  

Tyvärr finns det inget alternativ som erbjuder samma nivå av frihet och flexibilitet som bilen.  

 

3.6 Conny, arbetspendlare. 

 

 

Conny är en s.k. arbetspendlare. Han är lågutbildad och var tidigare arbetslös, men har nu fått ett nytt 
jobb inom den offentliga sektorn i en annan kommun. Många av kollegorna står inte ut med den 
omständiga och opraktiska kollektivtrafiken, och tar istället bilen till jobbet. Han äger ingen bil och har 
inte ekonomin till varken bensin eller bil. Connys enda gångbara alternativ är att använda den befintliga 
kollektivtrafiken. Kommunikationerna till jobbet är begränsade. Resan kantas av byten mellan pendeltåg 
och buss, och sträckorna mellan dem är långa. Om han någonstans missar ett byte kommer han försent 
till jobbet. Han önskade att trafiken var tätare.  
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3.7 Victor, Ickependlare. 

 

 

Victor är en ickependlare. Han bor och jobbar i innerstaden och korsar sällan kommungränsen. 
Kollektivtrafiken är det givna valet när det gäller transport. Med tunnelbana och buss tar han sig lätt och 
snabbt dit han vill. Han är en idealist och är väldigt mån om naturen, och tycker att det är viktigt att dela 
alla resurser för att på så sätt motverka konsumtion - men det finns tillfällen då kollektivtrafiken inte 
passar, t.ex. när han ska storhandla eller flytta något. Möjligheten att hyra bil i innerstaden är 
begränsad. Det finns endast ett fåtal bensinstationer i Stockholms innerstad, och än färre som erbjuder 
biluthyrning. 
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4 Konceptutveckling 

 

4.1 Kravspecifikation 

 

Bakgrund 

Enligt förstudien är transportsektorn kanske ett av de mest bristfälliga och känsligaste områden i dagens 
samhälle - därför anser projektgruppen att det finns anledning till förbättring för miljö, stad och individ.  

Det finns idag ett behov av en smidig, lätt miljöbil anpassad till pendeltrafik för personligt bruk. 
Den ska optimeras inom flera aspekter, däribland drivmedel, material och konstruktion.  

 

Produktmål 

Kravspecifikationen omfattar utvecklingen av en bil avsedd för pendeltrafik i storstadsmiljö. 

 

Tidsram 

Arbetet sträcker sig från 2011-01-31 till 2011-05-27, då rapporten lämnas in. 

 

Funktionella kriterier 

Krav 

 Skall ha låg vikt.  

 Skall vara kompakt. 

 Skall ha en acceptabel passagerarkomfort. 

 Skall vara enkel i sitt utförande 

 Skall ha plats för två personer. 

 Skall vara miljövänlig i drift. 

 Skall vara anpassad till storstads trafik/miljö. 

 Skall ha en räckvidd på 60 km. 

 Skall vara säker. 

 

Önskemål 

 Bör vara ett kvalificerat/kompetent/försvarbart alternativ till bilkörning och kommunal 
transport. 

 Bör ha ett användarvänligt bilpoolsystem.  

 Bör vara lätt att hyra och förvalta. 

 Bör vara lätt att tillverka och underhålla. 

 Bör vara ekonomiskt hållbar att tillverka och underhålla. 

 Bör vara miljövänlig att tillverka och driva. 

 Bör vara estetiskt tilltalande. 

 Bör vara lätt att ladda/tanka. 

 Bör ha ett bagageutrymme.  
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 Bör vara användarvänlig. 

 Bör inte ge ett ”billigt” intryck. 

 Bör vara enkel att parkera 

 Bör vara handikappsanpassad. 

 Bör ha plats för fler än två personer. 

 

Begränsade kriterier 

Krav 

 Skall rymma två passagerare. 

 

Önskemål 

 Bör vara av ett slitstarkt, dock inte alltför tungt material. 

 Bör ha en maximal vikt på 500 kg. 

 

Övriga Kriterier 

Krav 

 Skall ha en lätt, stabil, kompakt konstruktion. 

Önskemål 

 Bör ha en innovativ, modern och attraktiv design. 
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4.2 Idégenerering 
Efter slutförandet av kravspecifikationen kunde en idégenerering utföras för att hitta nya lösningar. För 
att få så många och olika idéer som möjligt genomfördes en brainstorming. 

Under första delen av idégenereringen arbetade gruppmedlemmarna var för sig, för att undvika 
eventuell påverkan från varandra. Alla idéer diskuterades och uppmuntrades för att kunna inspirera till 
nya lösningar. Resultatet blev en samling skisser och idéer.  

 

4.3 QFD 
För att komma fram till ett resultat som var relevant och realistiskt gjordes en QFD (Quality Function 
Deployment) matris[8], som gav en överskådlig bild över kundkraven, se Bilaga 1.  

 

4.4 Koncept 
Konceptet är ett hyrbilssystem där folk kan ta en Electrical Commute Vehicle (ECV) från en depå, och 
lämna av den vid en annan. Det ska vara en liten miljövänlig bil som på ett enkelt och smidigt sätt tar sig 
fram i trafiken. För att dessa bildepåer ska kunna få plats i Storstockholm krävs att bilarna går att förvara 
på en liten yta. 

Nedan följer tre konceptbilar som alla har fokus på förvaring.  

 

4.4.1 Cigarrlåda 

Detta koncept är en lösning där bilen är hälften så bred som en vanlig bil, och tar alltså upp hälften så 
stor plats. Förhoppningen är att man ska kunna köra två fordon jämsides i ett körfält. 

Bilen rymmer tre passagerare som sitter i rad bakom varandra. Det går snabbt och enkelt att stiga ur 
bilen, och sätena kan vridas för att underlätta av- och påstigning. Se Figur 9. 

 

        

Figur 9. Cigarrlådan 
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4.4.2 Kundvagn 

Detta koncept har en lösning som har inspirerats av kundvagnar.  

En rad modifikationer har gjorts till grundkonstruktionen för att möjliggöra att kan bilarna kan köras in i 
varandra, vilket gör det möjligt att packa många bilar på en väldigt liten yta. När en bil kör in i bakpartiet 
på en annan kommer den flexibla interiören att vikas ihop. Utrymmet i bilen minkas då till hälften för att 
kunna rymma fronten av den bakre bilen, se Figur 10.  

 

Figur 10. Kundvagnen 

 

4.4.3 Karossloss  

Detta koncept är en förenklad bil som består av moduler. Bilarna kan lätt plockas ihop och isär för att 
underlätta förvaring och underhåll. Karossen är ett löstagbart plastskal som man enkelt kan plocka av 
och stapla. Chassit är hopfällbart för att det ska ta så lite utrymme som möjligt när det förvaras,  
se Figur 11. 

 

 

Figur 11. Karossloss 
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4.5 Utvärderingssemenarium 

 

För att kunna på ett enkelt sätt få en överblick av de tre olika koncepten gjordes ett 
utvärderingsseminarium[13] där projektgruppen jämförde konceptens egenskaper mot den satta 
kravspecifikationen. 

 

4.5.1 Cigarrlåda 

 

 

Figur 12. Utvärdering av koncept cigarrlåda 
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4.5.2 Karossloss 

 

 

Figur 13. Utvärdering av koncept Karossloss 
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4.5.3 Kundvagn 

 

 

Figur 14. Utvärdering av koncept Kundvagn 

 

 

 

  

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
Tillverkningskostnad

Användarvänlighet

Vikt

Kompakt

KomfortSäkerhet

Underhåll

Utseende

Förvaringsstorlek



 

  
[1] Stockholmsförsöket   [10] Solid Edge 

 [8] The Mechanical Design Process    [11] Keyshot 
 [9] Ergonomi i produkutvecklingen 

24 

/4.6 Slutsats 

 

Graferna visar hur de tre koncepten har olika fördelar och nackdelar, men genomgående är att samtliga 
koncept till stor del uppfyller de krav och önskemål som ställts i kravspecifikationen.  

Anledningen till att alla koncept har en låg tillverkningskostnad är att fordonet exkluderats på alla 
umbärliga komponenter och system. Bilen har endast grundläggande funktioner som behövs för att 
transportera passagerare kortare sträckor. 

Både cigarrlådan och kundvagnen underlättar för av- och påstigning. Däremot försvåras det med 
karossloss då det krävs montering av bilen innan den kan användas. 

Tack vare satta begränsningar såsom vikt och hastighet uppfyller samtliga bilar huvudkraven på att vara 
lätta och kompakta.  

Komforten i samtliga bilar är lägre än vanligt då de är avsedda för kortare sträckor och bör därför 
likställas med den komfortnivå som gäller för kollektivtrafik. 

Med de satta kraven på vikt och hastighet ställs inte lika höga krav på säkerhet. Karossloss och 
cigarrlådan är båda undermåliga ur säkerhetssynpunkt. Kundvagnen ramverk gör den betydligt säkrare 
än de övriga alternativen.  

Bilarna är tänkta att vara tillgängliga för allmänheten, och samtliga koncept är enkla konstruktioner som 
underlättar rengöring och underhåll. 

Förvaring var det viktigaste kriteriet, och tack vare smarta lösningar och reducerad storlek uppfyller 
samtliga koncept det kriteriet. 

Då alla aspekter summerats visade det sig att konceptet kundvagnen var det mest slagkraftiga 
alternativet. Till skillnad från de andra koncepten uppfyller konceptet de krav som ställts på säkerhet 
samtidigt som den har de bästa förvaringsegenskaperna. 

Slutkonceptet modellerades i CAD-programmet Solid Edge[10] och renderades i Keyshot[11]. Fordonet 
döptes till X-traffic, och utläses ”Cross-traffic”. 
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5 Dimensionering 
 

5.1 X-traffic 
Fordonet skall klassas som ett L1e fordon. Krav på storlek, motor och vikt passar den kravspecifikation 
som fastställdes, se sid 16, med begränsad prestanda lämpligt för fordon avsedda för korta sträckor.  

 

Kategori L1e – Moped Klass I 

Fordon med fyra hjul med en maximal hastighet på 45km/h och en elmotor med maximal effekt på 4kW. 

Den maximala tjänstevikten för eldrivna fordon är 350 kg, exklusive batteri. 

Tre- och fyrhjulingar har en maximal längd på fyra meter och maximal bredd på två meter. Den 
maximala höjden är två och en halv meter.  

 

5.1.1 Säkerhet 

Säkerhet är en av de viktigaste egenskaperna hos en bil. För elfordon är detta speciellt viktigt eftersom 
dessa fordon i regel är betydligt mindre och lättare än vanliga bensindrivna bilar. Därför är det viktigt att 
kunna säkerställa säkerheten för att ett projekt som detta skall nå framgång. 

Enligt Euro NCAP kan fordon med en viktskillnad på över 150 kg inte jämföras [12]. Det ideella är därför 
att krocktesten utförs med ett identiskt, alternativt snarlikt fordon. Detta medför lägre krav på säkerhet.  

Fordonet kommer användas i en miljö med betydligt tyngre, snabbare och säkrare fordon. För att få ett 
mer rättvisande mått på säkerheten bör därför ett test utformas som bättre överensstämmer med 
verkligheten, och som behandlar de allra mest överhängande riskerna i trafiken.  
I trafikverkets” Nya säkerhetskrav och krockteststandarder för lättviktsfordon i stadstrafik” beskrivs hur 
sådana tester i framtiden skulle kunna genomföras[12].  

I studien rekommenderas att ha en deformationszon på 300 mm, vilket kommer tillämpas. 

Enligt en studie från Swiss Federal Institute of Technology bör sidorna på ett lättviktsfordon ha en 
tjocklek på 80 mm för att rymma vaddering som skyddar vid en sidokrock [13], vilket kommer tillämpas. 

Då bilen är betydligt smalare är andra bilar är risken väldigt låg att någon skulle kunna köra in i bilen 
bakifrån och därmed pressa ihop passagerarutrymmet.  Risken är om en annan X-traffic, moped eller 
motorcykel skulle köra på den bakifrån. Därför kommer X-traffic utrustas med lås i golvet som förhindrar 
att parkeringslösningen utlöses i trafiken. 
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5.1.2 Innermått 

Krav på invändigt utrymme fastställdes genom att kombinera antropometriska data med ergonomiska 
krav. 

Ergonomiska krav 

För att kunna skapa en god förarmiljö bör förarstolen kunna lutas tillbaka 10-15° och ryggstödet bör 
kunna lutas tillbaka så att det bildar en vinkel mot sitsen på 105-110°. För att uppnå den bästa 
sittställningen bör lårbenet vinklas 10-15° och knäet vara böjt 50-60°. Ratten är det viktigaste reglaget 
som bör vara 400-450mm i diameter. Rattaxeln bör bilda 50-60° till underlaget. Sekundera reglage bör 
positioneras att även korta personer, dvs. den 5:e percentilen kan nå dem[14]. 

Antropometri 

Med hjälp av antropometri erhölls information om människokroppens måttförhållanden, se Figur 15.  

Antropometriska mått för de största användarna, 95:e percentilen män, användes för att få krav på 
utrymme för att alla skall få plats, se Tabell 1 

För att alla skall kunna nå viktiga reglage definierades krav på räckvidd med hjälp av antropometriska 
mått för de minsta användarna, 5:e percentilen kvinnor, se Tabell 1. 

 

Figur 15. Antropometriska mått. 

 

 Mått [mm] 

L1 L2 L3 Ltot4 Ltot5 

5 percentilen(kvinna) 805 430 350 880 985 

95 percentilen(man) 970 530 475 1100 1252 

Tabell 1. Antropometriska mått för de största och minsta användarna. 



 

 
  [12] Vehiconomics AB  [17] Säkrare parkeringsplatser 
  [13] Accident analysis and prevention   [18] CES Edupack  
  [14] Arbete teknik på människans villkor  [19] MiC  
  [15] Smart    [20]Energy transfering system 
  [16] Systematic Design process     

29 

 

 

Framsätet dimensioneras till ett djup på 400 mm vilket gör att de minsta användarna, 5:e procentilen 
kvinnor, kan sitta längst in mot ryggstödet.  

För att två personer skall kunna sitta i baksätet måste minimikravet på bredden vara 1100 mm. De 
största användarna, 95:e percentilen män, har en sätesbredd på 410 mm och en axelbredd på 435, vilket 
betyder att det minsta avståndet mellan passagerarna är ungefär 10 cm. 

 

5.1.3 Yttermått 

Genom att kombinerades antropometriska mått och ergonomiska krav ur 5.1.1 erhölls viktiga 
nyckelmått som låg till grund för dimensioneringen av ramverket.  

Ramverkets längd fastställdes till 2750 mm. 

Vad gäller bilens bredd fick den inte får övertiga 2 500 mm om den skulle rymmas på en parkeringsruta. 
Det diskuterades om att göra bilen hälften så bred som en parkeringsruta, alltså 1 250 mm, men detta 
ansågs orealistiskt. Det skulle också medföra risker i trafiken om fordonets storlek gjorde det möjlighet 
att köra mellan filer likt en motorcykel. 

Bilens bredd sattes till 1 600 mm på sitt bredaste ställe, vilket är en samma bredd som för minibilen 
Smart car[15]. 

 

5.1.4 Ramverk 

Det finns flera befintliga metoder vad gäller optimering av ram i aluminium med avseende på säkerhet 
och vikt. Med en systematisk framställningsprocess kan man med enkla medel konstruera ett ramverk 
som uppfyller samtliga krav på säkerhet och stabilitet samtidigt som vikten hålls nere[16].  

Med hjälp av de krav och mått som fåtts ur 5.1.1, 5.1.2 och 5.1.3 fastställdes ett ramverk som uppfyllde 
kravspecifikationen, se Figur 16 och 17.  

 

 

Figur 16. Ramverk 
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Figur 17. Mått på ramverk 
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5.1.5 Beräkningar på skjuvspänning för golvlås 

En nackdel med den valda parkeringslösningen är skaderisken ifall en annan X-traffic skulle åka in 
bakluckan, se Figur 18.  

 

Figur 18. Illustration av interiör som viks ihop. 

 

För att motverka att passagerarutrymmet skall vikas ihop och klämma passagerarna har en enkel låsning 
byggts in i golvet. Låset består av sex stycken cylinderformade splintar som låser golvet i ramen när den 
aktiveras, se Figur 19.  

För att dimensionera låsningen gjordes förenklade hållfasthetsberäkningar.  

 

Figur 19. Låsning av golv. 

 

För att säkerställa säkerheten och utesluta risken för att passagerarna kläms har låsningens hållbarhet 
analyserats med grundläggande beräkningar inom hållfasthetslära. 

Beräkningar har gjorts på ett worst case scenario och då antas att de två stängerna närmast kollisionen 
tar upp all spänning. I bilen sitter förare och två passagerare som alla väger 75 kg vardera. 

Kollisionen sker mellan en stillastående bil som blir påkörd bakifrån i maxhastigheten 45 km/h. 
Kollisionen antas äga rum under en tiondels sekund. 
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Parametrar 

Bilens tjänstevikt är 

             

Uppskattad vikt för batteri är 

                

Antal resenärer är 

    

Genomsnittlig vikt av resenär är 

                  

Hastighetsförändringen från topphastighet till stillastående är 

                        

Kollisionstiden är 

         

Splinten har ett runt tvärsnitt och en innerradie på 

          

Splintens har ett runt tvärsnitt och en ytterradie på 

           

 

Material: Aluminium 7075-T6, Handbok och formelsamling i hållfasthetslära s.387. 

Sträckgränsen vid skjuvning är 

            

 

För att få den totala massan summeras alla massor enligt 

                                                      . (1) 

Skjuvspänningen få genom  

     
 

 
 (2) 

         
  

 
      (3) 

              (4)  

   
  

  

 

        
 (5) 

      
    

       

   

                
         (6) 

Skjuvspänningen antas fördelas jämt mellan de två splintarna närmast kollisionen, därför utsätts varje 
splint för 179 MPa. 
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Vi får då en säkerhetsfaktor på 

     
  

    
 

   

   
      (7) 

En säkerhetsfaktor på 2,73 för ett worst case scenario är ett bra värde. Med en så pass hög 
säkerhetsfaktor för bara två splintar kan låset ses som överdimensionerat. För framtida förbättringar 
kan man experimentera med splintarnas material och dimension för att ge en starkare, mindre och 
billigare variant.     
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5.2 Station 

 

5.2.1 Yttermått 

Marken i Stockholms stad är begränsad och dyr, därför står det i allas intressen att göra stationerna så 
yteffektiva som möjligt.  

Stationer skall vara utformade på ett sätt som gör det möjligt att placera dem på parkeringsplatser och i 
parkeringshus, vilket medför ytterligare krav. 

För att utnyttja bilens parkeringslösning måste bilarna packas på led bakom varandra. Bilen kan inte 
backa eller svänga när flera bilar är sammankopplade. Bilen måste köra in genom en port och ut genom 
en annan.  

Det måste finnas körfält på båda sidor om stationen. Stationens kortsidor kan inte positioneras mot en 
vägg. Stationen måste ha fri infart vid ingången och fri utfart vid utgången. 

Parkeringsplatser är arrangerade efter periodiska mönster. En vanlig konfiguration är två rutor i bredd 
och godtyckligt antal i längd, se Figur 20.  

 

Figur 20. Parkeringsplats 

Standardmåtten på en parkeringsruta är 5000 x 2500 mm[17] och enligt kravspecifikationen skall bilen 
dimensioneras till att rymma minst två bilar, om möjligt fler.  

Stationen kommer vara uppbyggd i moduler, och byggs upp där de behövs. Bottenyta fastställs till  
10000 x 2500 mm, vilket motsvarar två parkeringsrutor. Höjden kommer kunna justeras mellan 2000 
och 2500 mm för att kunna passa i låga parkeringshus. 
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5.2.1 Parkeringshjälp 

Längs med stationens ena sida går en plattform som är 100 mm hög och 900 mm bred. 
Plattformen har två funktioner. För det första används den för att ta sig till och från fordonet. 
För det andra tvingar den fordonet att åka rakt. Utrymmet mellan stationens sida och 
plattformens innerkant är lite större än bredden på fordonet. För att ta sig genom stationen 
måste föraren åka rakt, annars får fordonet inte plats. För att ytterligare motverka den s.k. 
byrålådeeffekten går ett spår längs stationens mitt som passar mellan framhjulen. Tillsammans 
med plattformskanten bildas en bana som ser till att fordonen alltid åker rakt och inte hamnar 
snett. 

 

5.2.2 Kapacitet 

Med kravet att kunna köra in bilarna till fordonets halva längd kan en enkel formel beräkna den 
sammanlagda längden på n antal bilar med. 

                    (8)   

Där       är den totala längden, L är fordonets längd och n antal fordon. 

På två parkeringsrutor kan man få in 6 bilar, vilket motsvarar 9 625 mm. Då säkerhetsavstånd och 
marginaler tas i beaktande blir resultatet att 5 stycken bilar skall parkeras i stationen. 
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5.3  Materialval 
Materialvalet för bilen påverkar vikten, säkerheten och ekonomin. Detta kan med hjälp av CES Edupack 
optimeras och ta fram vilket material som skall användas[18]. 

För ramverket är det viktigt med ett material som är både stark och lätt. Dessutom finns det krav på att 
det inte ska vara för dyrt. Inom bilindustrin har det skett en stadig övergång från stål till aluminium och 
anledningen är de tidigare nämnda egenskaperna. Rören kommer att extruderas i aluminium och sedan 
svetsas ihop till en ram.  

Karossen och dörrarna skall vara lätta och enkla att konstruera, och kommer därför tillverkas i 
Polykarbonat (PC). PC är en av de vanligaste plasterna på marknaden när det kommer till slitstarka och 
slagtåliga ändamål.  

Golvet och stolarna kommer att tillverkas i aluminium. Sittdynorna kommer göras i neopren som är ett 
vattentätt syntetiskt gummimaterial, vilket gör att de lätt kan rengöras med vatten.  

Ovanpå karossen sitter lagerskenor i lagermaterial vilket gör att bakluckan lätt glider mot fronten när 
fordonen kör in i varandra. Dessutom motverkas repor. I Maskinelement Handbok på sidan 138 väljs ett 
lämpligt plastmaterial; Nylon med Pv-tal 0,1 MPa m/s och maximalt yttryck 14 MPa.  
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5.4  Motor och batteri 
Då bilen skall klara fordonsklassen L1e, se sid 11, ska motor och batteri dimensioneras efter satta krav. 

 

5.4.1 Räckvidd 

Då bilen enligt kravspecifikationen, se sid 20, ska dimensioneras efter en användartid på max 45 
minuter, eftersom bilen enbart transporterar folk kortare sträckor mellan stationer. Genom att dubbla 
den maximala tiden den används fås en räckvidd på 60 km för en fulladdad bil. Eftersom den 
genomsnittliga resan är 17 km, och den kommer laddas mellan varje resa kan fordonet användas flera 
gånger utan att helt tömma batteriet. 

 

5.4.2 Val av motor 

Motor väljs, efter de ställda kraven, till en elmotorcykel motor [19], se Figur 21 och Tabell 2. 

 

 

Figur 21. Electric Bike Brushless Magnet Motor (3kw-7.5kw)[19]. 

 

Power 
The battery 
voltage 

Speed 
Rated 
torque 

Peak torque Peak power current 
Peak 
current 

Efficiency Weight 

4 kw 72V 3500rpm 11Nm 26Nm 10KW 61.6A 120A 93.2% 30kg 

Tabell 2. Teknisk specifikation för elmotorn.   
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5.4.3 Val av batteri 

 Till batteri väljs ett litiumjonbatteri för elbilar, se Figur 22 och Tabell 3. Den har högre energitäthet och 
är mer skonsamt för miljön än t.ex. nickel-metallhybridackumulatorer och nickel-
kadmiumackumulatorer[19].  

 

 

Figur 22. Litiumjon batteri för elbil[19]. 

 

 

Battery Pack 
Cathode 
material 

Anode 
material 

Rated 
capacity 
(0.3C) 

Average 
voltage 

Dimensions (mm) 
Weight 

Length Width Thickness 

KFL72V30A3
62E   

LiFePO4 Graphite 30 Ah 72 350 354  190 29 

Tabell 3.  Teknisk specifikation för batteriet. 

 

5.4.4 Storlek och vikt 

För att kunna dimensionera batteriet görs en enklare överslagsberäkning. 

Motorns effektuttag vid den maximalt tillåtna hastigheten 45 km/h antas vara 4 kw. För den valda 
räckvidden 60 km och med en ungefärlig verkningsgrad på 93% på controller, motor och batteri ges 
ekvationen. 

               
 

 
 

  

  
     

                 
         (13) 

Batteriet har 30 Ah vilket ger att 3 batterier behövs. 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nickel-kadmiumackumulator
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nickel-kadmiumackumulator
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5.5 Parkeringslösning 
För att underlätta förvaringen av fordonen har en unik parkeringslösning konstruerats. Idén är att 
fordonen skall packas likt kundvagnar, se Figur 25.  

 

Figur 25. Bilarna står parkerade likt kundvagnar. 

Med den valda lösningen kommer varje station kunna rymma fem fordon. 

För att möjliggöra den unika parkeringslösningen har ett antal modifikationer gjorts till bilens 
grundkonstruktion. Drivlinan och bakaxeln har plockats bort, och hjulupphängningen är direkt monterad 
på chassit, se Figur 26. 

 

 

Figur 26. Hjulupphängning. 
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Golvet är ledat vid bilens mitt, och baksätet är i sin tur ledat i golvet. Golvet vilar mot bakluckan, som till 
skillnad från andra bilar öppnas inåt. När bakluckan skjuts in vinklas golvet upp, se Figur 27. När golvet 
viks upp kommer passagerarsätet att vikas ner per automatik.  

 

 

Figur 27. Vikfunktionen. 

 

Mellan sitsen och stolsryggen sitter en torsionsfjäder som pressar dem mot varandra. En dämpning ser 
till att stolsraden varsamt faller mot golvet, se Figur 28. 

 

 

Figur 28. Dämpning. 
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För att förhindra att passagerarutrymmet viks ihop under körning har golvet utrustats med ett lås som 
låser golvet i ramen, se Figur 29.  

 

Figur 29. Låsning. 

 

Bakluckan består av två delar som trycks ihop när den under hopfällning trycks ihop mot det uppfällda 
golvet. Fjädrar ser till att bakluckan återgår till sitt ursprungliga läge, se Figur 30.  

 

 

Figur 30. Baklucka. 
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Fronten på bilen är krökt för att golvet lättare ska skjutas upp. Framsidan är även utrustad med två 
lagerskenor längs med hela fören. Dessa skenor är gjorda i lagermaterial vilket gör att golvet på ett 
mjukare och mer skonsamt sätt glider mot fronten av bilen, dessutom förebyggs repor, se Figur 31. 

 

Figur 31. Den skyddande lagerskenan. 

 

Runt bakluckan ligger en vit list som har två funktioner. För det första skall den täta emellan baklucka 
och kaross för att isolera mot buller, värme och kyla. Den skall också se till att inte bakluckan kan vikas 
ut ur bilen, se Figur 32. 

 

 

Figur 32. En vit list som förhindrar baklucka att åka ut.  
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5.6 Hyrsystem 
Hyrsystemet består av ett antal depåer som är utplacerade runt om i Stockholms län. Storleken 
motsvarar två parkeringsrutor vilket gör att den med lätthet kan placeras på valfri plats, se Figur 33. 

 

Figur 33. Station för parkering, laddning och uppvärmning. 

 

Den som vill hyra en ECV (Electrical Commute Vehicle) går till närmaste butik och kiosk, legitimerar sig 
med sitt körkort och köper ett hyrkort. Fordonen kostar endast när de används, och i slutet av varje 
månad kommer en räkning.  

Vid stationen använder man sitt kort och när behörighet verifierats öppnas garageportsporten. 
Stationen rymmer fem ECVs. Kunden går längs med en smal plattform och kliver in i fordonet närmast 
utgången. Bilen öppnas och startar när hyrkortet hålls mot bilens kortläsare. När ECVn lämnat stationen 
aktiveras golvlåset.  

Vid återlämning kör föraren mot stationen som öppnas när den känner den sändare som installerats i 
varje X-traffic, se Figur 34.  

 

Figur 34. Elektroniskt fjärrstyrd garageport 
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På stationens utsida finns lampor som indikerar om det finns lediga parkeringsplatser eller ej. 

Fordonet körs in i de framförvarande fordonen och puttar fram samtliga fordon till stoppet vid 
stationens slut. När föraren lämnar fordonet avaktiveras låset så att nästa bil kan parkera.  

Framsätet kan vridas 180° för att föraren lätt ska kunna ta sig ut genom passagerarutgången, se Figur 35 
och 36. 

 

Figur 35. Utgång blir genom passagerarutgången. 

 

 

Figur 36. Efter parkering tar sig föraren ut genom passagerarutgången. 
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På stationen laddas och värms elbilarna. Laddningen kommer ske med hjälp av induktion. 

För elbilar är det viktigt med klimatsystem eftersom motorn inte tillför lika mycket värme som en 
bensindriven bil. Därför har fordonen utrustats med inbyggda motorvärmare som aktiveras när de 
laddas.  

För att underlätta rengöring är alla material vattentåliga, inklusive sätena. Med högtryckstvätt eller 
vattenslang kan fordonet göras rent både invändigt och utvändigt. I golvet på passagerarutrymmet finns 
en spärr som kan tas bort för att vattnet skall rinna ut, se Figur 37.  

 

 

Figur 37. Spärr som underlättar rengöring. 

 

  



 

 
  [12] Vehiconomics AB  [17] Säkrare parkeringsplatser 
  [13] Accident analysis and prevention   [18] CES Edupack  
  [14] Arbete teknik på människans villkor  [19] MiC  
  [15] Smart    [20]Energy transfering system 
  [16] Systematic Design process     

46 

5.7 Ekonomianalys 
För att kunna estimera ett försäljningspris användes       regeln[8]. Solid-Edge[10] användes för att 
få ett värde på materialåtgång för de produkter som skulle tillverkas. De viktigaste inköpen av befintliga 
produkter togs sedan med för att kunna få det slutgiltiga priset.  

Tillverkning 

Ramverk 

Ramverket är tillverkat i aluminium har en volym på         och har en vikt på      . Med priset 12 
kr/kg på Aluminium      ger att materialåtgången på ramverket kostar     kr. 

Kaross 

Med huvudsakligen Polykarbonat som material i karossen ges en vikt    kg. Priset för Polykarbonat    
kr/kg[CES]. Detta ger att materialåtgången för karossen kostar      kr. 

Golv 

Golvet görs även här i Aluminium      och med en volym på            och en vikt på   kg ger att 
materialåtgången kostar     kr.  

Baklucka 

Bakluckan förenklas genom att anta att båda delar är gjorda av Polykarbonat vilket resulterar i en vikt på 
   kg. Pris för materialåtgång blir därmed     kr. 

Stolar 

Stolarna tillverkas också av polykarbonat och med en vikt på totalt    kilo fås en kostnad för 
materialåtgång på     kr.  

Den totala kostnaden för materialåtgången uppskatta till       kr och med       regeln, och då fås 
en tillverkningskostnad på       kr och en försäljningskostnad på 28 989 kr. 

Inköp 

Inköpen värderas efter liknande produkter på marknaden. 

Produkt     à pris                Antal  Kostnad 

Motor                                       :-                 :- 

Ratt                                     :-                   :- 

Batteri                         :-                :- 

Bälten                          :-                  :- 

Hjulupphängning 

(inkl. däck och fälg)                :-                               :- 

Övriga elektriska och mekaniska komponenter      8000 :- 

Totalt inköp                                        :- 

Slutsats  

Den totala försäljningskostnaden blir        kr. 

 



 

 
  [12] Vehiconomics AB  [17] Säkrare parkeringsplatser 
  [13] Accident analysis and prevention   [18] CES Edupack  
  [14] Arbete teknik på människans villkor  [19] MiC  
  [15] Smart    [20]Energy transfering system 
  [16] Systematic Design process     
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5.8 Viktanalys 

För att säkerställa att vikten inte överstiger det högsta tillåtna värdet gjordes en 
överslagsräkning av fordonets viktigaste beståndsdelar. 

Genom att summera vikten av de tillverkade delarna ur kap 5.7, och addera det med vikten av 
motorn ur kap 5.4.2 fås fordonets tjänstevikt. 

 

Enhet                            Vikt [kg] 

Ramverk   51 

Kaross    60 

Golv      8 

Baklucka   25 

Stolar    11 

Motor   30 

Övriga elektriska och  
mekaniska komponenter 100    
Total vikt                             235 

 

Fordonet kommer väga 235 kg, vilket är 115 kg under den högsta tillåtna tjänstevikten för den 
valda fordonskategorin L1e, och betydligt lättare än konventionella småbilar
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6 Resultat 
Med alla komponenter ovan dimensionerade följer den sammanställda lösningen ECV X-traffic,  
se Figur 38. 

 

Figur 38. X-traffic är en liten och smidig elbil med en unik parkeringslösning. 

 

Klassificering 

X-traffic kommer att klassificeras som ett L1e fordon enligt EU-direktiv. I Sverige benämns klassen som 
Moped Klass I, även kallad EU-moped. 

Nettoeffekten är begränsad till 4kw och hastigheten till 45km/h. 

Tjänstevikten ligger på 235 kg, exklusive batteri. 

 

Dimensioner, utvändigt 

Bilen har dimensionerna 1600 x 1600 x 2800 mm och är storleksmässigt i klass med de minsta bilarna på 
marknaden.  

 

Dimensioner, invändigt 

Bilen kommer rymma en förare och två passagerare. 

Räckviddsmått till reglage är anpassade för 5:e percentilen för kvinnor och bilens utrymmesmått för 
95:e percentilen av män.  

 

Förvaring 

Den yteffektiva parkeringslösningen gör Transit lätt att parkera och förvara. Depåerna kommer kunna 
rymma 5 fordon, och tar upp en yta som motsvarar två parkeringsrutor. 
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Motor 

Fordonet kommer drivas av en elektrisk borstlös magnetmotor, tidigare avsedd för elmotorcyklar. 

Nedan följer den tekniska specifikationen för den valda motorn. 

Power 
The battery 
voltage 

Speed 
Rated 
torque 

Peak torque Peak power current 
Peak 
current 

Efficiency Weight 

4 kw 72V 3500rpm 11Nm 26Nm 10KW 61.6A 120A 93.2% 30kg 

 

Batteri 

Bilen kommer att utrustas med tre stycken litiumbatterier med en räckvidd på 60 km. 

Nedan följer den tekniska specifikationen för det valda batteriet. 

Battery Pack 
Cathode 
material 

Anode 
material 

Rated 
capacity 
(0.3C) 

Average 
voltage 

Dimensions (mm) 
Weight 

Length Width Thickness 

KFL72V30A3
62E   

LiFePO4 Graphite 30 Ah 72 350 354  190 29 

 

Laddning 

Laddningen sker med både konduktiv och induktiv laddning. 

Induktion är det klart enklaste och säkraste laddningsalternativet. När bilarna åker in i stationerna 
kommer de laddas till dess att de lämnar stationerna. Detta har gjorts möjligt genom induktion. Längs 
med stationens mitt går ett spår, och när bilen parkeras över det spåret alstras en elektrisk spänning 
som laddar batteriet. 

Konduktiv laddning används när fordonet inte står i stationerna. Om man kör hem bilen kan den laddas 
med ett vanligt eluttag under natten.  

 

Ram 

Bilens stomme består av ett bärande och skyddande ramverk. Ramen kommer att tillverkas av 
stänger/balkar med rektangulärt tvärsnitt.  Materialvalet är aluminium, och baseras på en hopvägning 
av pris, vikt och hållfasthet. Ramen väger 51 kg[10]. 

 

Kaross 

Karrosens yttre kommer tillverkas i Polykarbonat(PC) som är ett starkt och slagtåligt material. PC går att 
göra genomskinligt och kommer användas i vindrutorna istället för glas.   

Karossens inre kommer bestå av kompositmaterial. Lagren kan väljas för att ge önskade egenskaper. De 
tre viktigaste egenskaperna kommer vara att ökad säkerhet, värmeisolering och bullerreduktion. 



 

51 

Studier visar att fordon förstärkta med skal av kompositmaterial kan förbättra säkerheten avsevärt[13], 
utan en betydande påverkan på vikten. Bilen måste vara rustad för vårt kyliga klimat. Dagens bilar är 
ofta dåligt isolerade och förlitar sig på den överskottsvärme som förbränningsmotorer alstrar.  

Värmeförlusten för en vanlig förbränningsmotor är ungefär 65%. Elmotorer har betydligt bättre 
verkningsgrad och genererar nästan ingen värme. Elbilar måste utrustas med klimatsystem som 
garanterar ett behagligt klimat under resan. 

Det är därför viktigt med ett material som isolerar den värme som motorvärmaren genererat. 

Bullerreduktion är viktigt för att blockera oljud från trafiken och på så sätt göra resan mer trivsam. 

 

Klimatsystem 

Fordonen kommer att utrustas med inbyggda motorvärmare som aktiveras när strömmen kopplas in. 
Motorvärmaren ser till att inte klimatsystemet drar el under resan vilket skulle minska räckvidden. 
Eftersom bilen bara kommer användas kortare sträckor finns inget behov av ett AC-system, utan då 
räcker det med en motorvärmare. 

 

Hyrsystem 

Hyrsystemet består av ett antal elfordon som står parkerade i depåer runtom i Stockholms län. En 
tänkbar placering av stationerna är på tunnelbanans och pendeltågens slutstationer, samt alla större 
knutpunkter för kollektivtrafik, se Figur 39. 

 

Figur 39. En preliminär positionering av stationerna. 

En alternativ positionering av stationerna skulle vara att placera dem på s.k. infartsparkeringar, 
parkeringar som ligger i anslutning till kollektivtrafik i välbehövda områden.   

I depåerna kan upp till fem fordon värmas, laddas och förvaras. Vid uthyrning dras både kontokort och 
körkort vid stationen. När behörighet har verifierats och transaktionen godkänts öppnas stationen och 
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man får tillgång till den bil som står närmast utfarten/utgången. Bilen körs till den station som ligger 
närmast ens slutdestination. När bilen återlämnas öppnas stationen av att den känner av de chip som 
installerats i samtliga bilar. Bilen skall köras in tills dess att bilarna packats ihop och står intill utfarten.  
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7 Slutsatser 
 

Projekts syfte var att skapa och utforma ett elfordon som underlättar pendling i och kring storstäder. 
Fokus har legat på att ta fram en parkeringslösning som spar plats. En omfattande litteraturstudie gav 
projektgruppen förståelse för problem förknippade med trafik och transport. Förstudien visade att det 
fanns underlag för ett nytt transportsätt som kombinerar de bästa egenskaperna av bil och 
kollektivtrafik. 

Konceptutveckling kunde genomföras med ett tydligt mål om att fylla det behov som uppkommit i 
förstudien.  

 

Electric Commute Vehicle 

 

+  Inga avgaser eller utsläpp 

Inga väntetider 

Resa som är anpassad efter dig 

Slippa trängsel och andra störande faktorer 

Ingen laddning 

Ingen rengöring 

Inget underhåll 

Låg tillverkningskostnad 

Billig i drift 

Billig att hyra 

 

-  Låg komfort 

 Låg hastighet   

Endast motorvärmare 

Rymmer tre personer 

 

X-traffic är en transportlösning som ska underlätta och förbättra transport i storstaden genom att 
komplettera den befintliga kollektivtrafiken. Genom ett enkelt hyrbilssystem kommer transport i 
Storstockholm bli både smidigare och mer flexibelt.  

Bilen är tänkt att användas på sträckor där förbindelser är begränsade eller ickebefintliga.  

Behovet är som störst mellan bostad och arbete. Det kan handla om att ta sig mellan hemmet och 
platser med tätare kollektiva förbindelser. Man slipper byten, långa väntetider och avbrott för av- och 
påstigning. Eva, karriärpendlaren, kan nu ta sig från Lidingö till innerstaden snabbt och enkelt.  
En annan fördel är att man inte är låst till tidtabeller. Conny, arbetspendlaren, kan nu ta sig ut till 
landsbygden utan att behöva vänta på bussar som sällan går. 

Det finns flera fördelar med förbättrade pendlingsmöjligheter. Folk får förbättrade valmöjligheter vad 
det gäller bostad och arbete. Tillgång och efterfrågan av t.ex. arbetskraft begränsas inte längre lokalt, 
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vilket förbättrar möjligheterna för såväl arbetstagare som arbetsgivare. Den inverkan som det innebär 
med förbättrad rörlighet är något som gynnar samtliga, inte bara karriärspendlare och arbetspendlare. 

Behovet att använda X-traffic i innerstaden är inte lika påfallande då den befintliga kollektivtrafiken är 
tät och väl fungerande. Det finns andra tänkbara användningsområden som skulle kunna lämpa sig för 
X-traffic, t.ex. skulle hyrsystemet kunna fungera som ett alternativ till konventionella biluthyrningar, 
perfekt för oförutsedda bilister. Victor, ickependlaren, kan plötsligt få ett behov av en bil när det blir 
dags att flytta större och tyngre objekt. 

X-traffic gör bilägandet enkelt. Användaren undvaras alla umbärliga moment. Försvinner gör oron för 
underhåll, laddning och rengöring. Allt sköts antingen direkt i stationerna eller av personal, allt för att 
avlasta användaren, vem det än må vara.  

Gemensamt för Eva, Conny och Victor är att de alla har ett behov av ett ECV, ett transportalternativ som 
tidigare inte fanns. Höginkomsttagare eller låginkomsttagare, miljömedveten eller omedveten, alla har 
en anledning till att hyra en ECV. 
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8 Diskussion 
Detta Kandidatarbete är ett koncept, och det finns flera områden som bör utvecklas för att konceptet 
ska kunna bli verklighet. 

För att kunna optimera ramen krävs kunskaper inom finita element-metoden(FEM) för att kunna 
analysera och förbättra den nuvarande konstruktionen. Användning av FEM-program såsom ANSYS 
rekommenderas. 

Vidare kan man granska hur krockkuddar och andra säkerhetsåtgärder bör implementeras på bästa sätt. 

Låsningen till bakluckan är ett annat område som bör ses över då dimensioneringen endast är preliminär 
och inte optimerad. 

Det kan tyckas udda att bara ha rum för tre resenärer, men faktum är att det är tillräckligt för 92 % av 
alla bilresor, se kap 2.1.3. 

Om man kunde fylla varje bil med fler passagerare skulle utsläppen, miljöpåverkan och köerna minska. 
Därför bör ett system utvecklas som uppmuntrar samåkning för att ytterligare minska systemets 
miljöpåverkan.  

Ett samarbete mellan X-traffic, SL och SJ skulle göra övergången mellan olika transportsätt smidigare och 
enklare och bör ses som förmånligt för alla inblandade. Ett test pågår för närvarande mellan Stockholm 
parkering och SL där kollektivtrafikens Access-kort även kan användas som parkeringsbiljett. Resultatet 
av testet kan vara värdefullt för en vidareutveckling av hyrsystemet. 

Den ekonomianalys som gjort visade att X-traffic är betydligt biligare än vanliga bilar. Därmed uppfylls 
det krav som gavs i kravspecifikationen om att hyrsystemet skulle vara ekonomiskt möjligt och 
försvarbart.  

Valet av eldrift är något som kan väcka oro och misstro, men med det framtagna hyrsystem försvinner 
många av de problem som finns relaterade till elbilar.  

Med lägre vikt kan man ha lägre prestanda vilket leder till mindre motorer och mindre utsläpp. För 
elmotorer är verkningsgraden omvänt proportionell mot vikten, ju mindre motor desto effektivare blir 
den. 

Majoriteten av befolkningen har inte ekonomin för att kunna köpa elbilar som sett till inköpspris är 
dyrare än andra bilar. Med ett hyrbilssystem är det investerare som får stå för den kostnaden. Det som 
både investerarna och kunderna tjänar på är hyrkostnaden som innefattar bil, laddning och underhåll.  

Ett annat problem som försvinner är oron för fordonens räckvidd. Fordonen kommer endast att köras 
kortare sträckor, i snitt 17 km, se kap 2.1.3. Mellan resorna kommer de parkeras på hyrstationer där de 
laddas och underhålls. På så sätt kommer det alltid att finnas laddade fordon redo. 

Med en räckvidd på 60 km skulle X-traffic kunna åka flera resor utan att behöva laddas.  

Det har höjts röster om hur miljövänlig elbilen egentligen är. Även om drivningen av dessa fordon är 
miljövänlig, skulle framställningen av elen kunna komma från miljöfarliga processer som t.ex. kolkraft. 
Oron grundar sig på att majoriteten av befolkningen varken har råd eller möjlighet till miljövänlig el.  

Men tack vare miljövänliga alternativ så som vind-, vatten- och kärnkraft, har man ett val att välja s.k. 
”grön el”, och därmed har det argumentet underminerats.  

När fler och fler medvetet gör ett ur miljösynpunkt fördelaktigt val leder det till ökad efterfrågan och 
därmed lägre priser. Aktörer och investerare kommer att satsa på att följa utvecklingen för att på sikt 
kunna göra profit/förtjänst. 

Valet av induktiv laddning kan tyckas okonventionellt, men det har flera fördelar. Induktiv laddning har i 
dagens läge en effektförlust på 8-13%, jämfört med konduktiv laddning, vilket ses som försvarbart då 
laddningen av fordonen underlättas.  
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Med konduktiv laddning skulle kunden själv få fästa en sladd mellan eluttag och bil. Eftersom bilarna 
flyttas genom stationen ansågs det svårt att konstruera en enkel laddningslösning som följde bilen 
genom stationen. Det klart enklaste och säkraste laddningsalternativet var induktion. 
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Bilaga 1.QFD 
 

 

  



 

 

  



 

 

Bilaga 2. Konkurrenter 

 

Ligier IXO 

Ligier IXO är en svensk mopedbil som har världens tystaste mopedmotor, se Figur 41. Den körs i 45 km/h 
och har låga     utsläpp. Den är i fullstorlek och har alla de egenskaper som en vanlig bil har. Pris: 110 
000 kr. 

 

Figur 41. Ligier IXO 

 

Buddy 

Buddy är en kompakt, enkel elbil från Danmark som kan transportera folk i korta sträckor, se Figur 42. 
Den är billig i drift, en full laddning kostar cirka 5 kr. Pris: 140 000 kr. 

 

Figur 42. Buddy 

Cree SAM 

Cree SAM är en trehjulig elbil från Tjeckien, se Figur 43. Det är ett kompakt fordon som kan ta två 
passagerare. Den är tillverkad i plast och väger 545 kg. Pris: 85 000 kr. 

 



 

 

 

Figur 43. Cree SAM 

 

Smite 

Smite är en svensk elbilsprototyp på tre hjul. Inspirationen kommer från den klassiska trehjuliga 
bilmodellen från andra världskriget, Messerschmitt KR200, se Figur 44. Bilen är otroligt lätt och väger 
endast 150 kg. Pris: Ej fastställt 

 

 

Figur 44. Smite 

  



 

 

Tata Nano 

Tata Nano är en indisk budgetbil, se Figur 45. Den har fyra dörrar och plats för en familj. Man har tagit 
bort alla onödiga extra utgifter och bara fokuserat på att få att få ett så lågt pris som möjligt. Pris: Den 
indiska modellen kostar 18 000 kr, medan den europeiska modellen med bättre säkerhet och komfort 
kommer kosta 38 000 kr.   

 

 

Figur 45. Tata Nano 
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