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Sammanfattning 
Dagens bilar är ofta överdimensionerade och har ofta topphastigheter på över 200 km/h. Detta är 

hastigheter som väldigt få personer någonsin kör i och som dessutom är olagliga i Sverige och i 

de flesta av Europas länder. Överdimensioneringen resulterar i många fall i en lägre effektivitet 

vilket ger en högre bränsleförbrukning.  

 

Syftet med detta projekt var att reda ut hur medelsvensken använder sin bil och utefter detta ta 

reda på vilken typ av drivlina som är bäst anpassad ur miljösynpunkt och dimensionera denna.  

 

För att ta reda på hur medelsvensken använder sin bil gjordes en litteraturstudie över svenskars 

körvanor. Från denna kunde det fastställdas att den genomsnittliga bilresan i Sverige var 17 

kilometer lång och att en Svensks dagliga genomsnittliga resväg var 40 kilometer. En 

kravspecifikation ställdes upp med svenskars körvanor som grund där det bland annat 

fastställdes att bilens räckvidd för eldrift skulle vara minst 80 kilometer, detta för att kunna täcka 

majoriteten av befolkningens dagliga resväg. 

 
En seriehybrid med navmotorer valdes som det lämpligaste drivsystemet, och för att 

dimensionera detta användes en Toyota Prius Five som modell för en standardbil. Från 

beräkningar fastställdes att två elmotorer med en effekt på 13,5 kilowatt vardera skulle kopplas 

via en kuggväxel till hjulen. Elmotorerna drivs i sin tur av ett batteri med en kapacitet på 8 

kilowattimmar. Batteriet ger en räckvidd för eldrift med en konstant hastighet om 70 km/h på 

ungefär 110 kilometer. 

 

Då batteriet tagit slut drivs elmotorerna av en så kallad räckviddsförlängare vilken består av en 

bensinmotor och en generator. Bensinmotorn har en konstant uteffekt på 20 kilowatt vilket via 

generatorn omvandlas till elektrisk energi som sedan driver de båda elmotorerna. Fördelen med 

att låta motorn gå med konstant uteffekt är att verkningsgraden på bensinmotorn kas fås upp till 

ungefär 37 procent jämfört med en verkningsgrad på 15-20 procent då man varierar uteffekten. 

På grund av inre förluster i generator och elmotorer samt förluster vid kuggingrepp kommer den 

från bensinmotorn omvandlade energin endast driva bilen framåt med en effekt på ungefär 18 

kilowatt. Detta är dock tillräckligt för att driva bilen framåt med en hastighet på 120 km/h. 



  

Eventuell överbliven energi från bensinmotorn används för att ladda upp batteriet, dock med 10 

procent förlust.  

 

Beräkningar visar att vid effektiv körning med påslagen räckviddsförlängare fås 

bensinförbrukningen till ungefär 0,36 liter per mil vid 70 km/h. Vid 30 km/h är 

bränsleförbrukningen ungefär 0,5 liter per mil och vid 110 km/h 0,45 liter per mil. 
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Abstract 

Today's cars are often oversized and often have top speeds of over 120 mph. This is a speed at 

which very few people have ever driven and it is also illegal in Sweden and in most European 

countries.  

The purpose of this project was to find out how the average Swede uses her car and along this 

find out what type of powertrain that is best suited from an environmental view and design this.  

To find out how the average Swede uses her car, a literature study on Swedes' driving habits was 

made. From this, it was established that the average car trip in Sweden was 11 miles long and 

that a Swedish average daily route was 25 miles. Terms of reference were set up with the 

Swedes' driving habits as a basis which, among other things, established that the car's range of 

electric power would be at least 50 miles, this in order to cover the majority of the population's 

daily itinerary.  

A series hybrid with hub motors was chosen as the preferred drive system, and for designing this 

a Toyota Prius Five was used as a model for a standard hybrid car. From calculations, two 

electric motors with an output of 13.5 kilowatts each would be connected through a transmission 

to the wheels. The electric motors are driven in turn by a battery with a capacity of 8 kilowatt 

hours. The battery provides a range of electric power at a constant speed of 45 mph on 

approximately 68 miles.  

When the battery runs out the electric motors are powered by a so-called range extender which 

consists of a gasoline engine and a generator. The petrol engine has a constant power output of 

20 kilowatts, which via a generator is transformed into electrical energy that drives the two 

motors. The advantage of running the engine with constant power output is that the efficiency of 

petrol engine can be about 37 percent compared with an efficiency of 15-20 percent when the 

output power is varied. Because of internal losses in the generator and electric motors as well as 

losses in gear contact the gasoline engine converted energy is only pushing the car forward with 

an output of about 18 kilowatts. However, this is enough to drive the car forward at a speed of 75 

mph. 

Calculations show that the gasoline consumption is about 0.36 liters per 6.21 miles at 45 mph 

during efficient driving using the range extender. At 19 mph fuel consumption is about 0.5 liters 

per 6.21 miles and at 68 mph 0.45 liters per 6.21 miles. 



  

FÖRORD 

Denna rapport har tagits fram som ett kandidatarbete med inriktning Design och 

Produktframtagning på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.  

 

Syftet med projektet var att utreda vilken typ av drivsystem som var mest effektivt för en 

miljöbil som användes av medelsvensken och dimensionera detta. Rapporten redovisar och 

utvärderar främst resultatet från projektet men behandlar även delar av 

produktframtagningsprocessen. 

 

Vägledning har fåtts under genomförandet och arbetet av detta projekt och författarna vill tacka 

Mats Leksell, Mårten Behm, Lars Drugge, Ulf Olofsson och Gustav Eriksson för att ha bistått 

med viktig information till arbetet samt Carole Ireson på Oxford Yasa Motors och Arthur Adson 

från KTH-racing för användbart material om elmotorer. Slutligen vill författarna tacka Lars 

Wallentin för handledning under projektets gång. 

  



  

 

 

Innehåll 

1 INTRODUKTION   1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ............................................................................................................................................. 1 

1.3 Preliminär kravspecifikation.................................................................................................. 2 

1.4     Avgränsning ...............................................................................................................................3 

1.5     Metod ........................................................................................................................................... 3 

2 REFERENSRAM                                                                                                            4 

3 KONCEPTGENERERING   6 

3.1 Resultat från litteraturstudie och intervjuer ........................................................................... 6 

3.2 Preliminära beräkningar .............................................................................................................. 6 

3.3 Uppdaterad kravspecifikation .................................................................................................. 11 

3.4 Slutkoncept…………………………………………………………………………….. .............12 

4 KONCEPTUTVÄRDERING 20 

4.1Uppdaterat effekt och energibehov ......................................................................................... 20 

4.2 Laddningstid ................................................................................................................................. 21 

4.3 Accelerationsprestanda ............................................................................................................ 22 

4.4 Jämförelse med mekanisk drivlina ......................................................................................... 24 

4.5 Bränsletank ................................................................................................................................... 26 

4.6 Driftkostnad .................................................................................................................................. 26 

4.7 Kostnadsuppskattning .............................................................................................................. 26 

5 DISKUSSION & SLUTSATS 27 

5.1 Diskussion .................................................................................................................................... 27 

5.2 Slutsats .......................................................................................................................................... 29 
 

6 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 30 

7 REFERENSER 31 

APPENDIX: BILAGA A  33 

 



 1 

1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Det pågår idag en snabb utveckling av miljövänligare bilar, och efterfrågan ökar i takt med att 

människor blir mer miljömedvetna och kanske framförallt i takt med att en miljövänlig bil blir ett 

mer ekonomiskt fördelaktigt val. De så kallade miljöbilarna finns i olika typer där de tre 

vanligaste exemplen är parallell- och seriehybrid samt elbilen. Hybriderna är utrustade med både 

förbränningsmotor och elmotor medan elbilen endast med elmotor (Amy Raskin, 2006). 

 

Elbilen är inget nytt påfund, den fanns redan i slutet av 1800-talet. Den första bil som körde över 

100 km/h var en elbil (musee-chateau-compiegne, 2011). Sedan inleddes massproduktionen av 

billigare förbränningsmotordrivna bilar och elbilen dog i det närmaste ut då industrialiseringen 

var igång och tillgången på olja verkade oändlig. Situationen är liknande idag då samhället till 

stor del rör sig med hjälp av förbränningsmotorer, dock rör det sig mot en miljömässigt osäker 

framtid vilket det har gjort med allmänhetens vetskap i flera årtionden. Att elbilen inte fått något 

större genomslag i modern tid beror främst av att den är relativt dyr att tillverka, mycket på 

grund av de höga batteripriserna och de hittills små serierna. Den ofta korta räckvidden är även 

en starkt bidragande faktor tillsammans med bristen på infrastruktur för laddning (Public 

broadcasting Company, 2011). 

 

Hybridbilen är däremot vanligare på vägarna och flera stora bilmärken erbjuder hybridversioner 

av vissa av sina modeller eller rena hybridmodeller. Ett exempel är Toyota Prius som har sålt i 

över två miljoner exemplar världen över. Prius innehåller mycket teknik för att hålla 

förbrukningen nere, och växlingen mellan elmotordrift och förbränningsmotordrift sker 

automatiskt. Den håller bensinförbrukningen vid ungefär 0,47 liter per mil vid blandad körning 

vilket ungefär motsvarar en liten förbränningsmotordriven bils förbrukning. Den kan dock köra 

ungefär två mil på ren eldrift utan att laddas om så önskas enligt Toyota (Toyota, 2011). 

 

Bilindustrin står idag till viss del i ett vägskäl då många elbilar och hybridbilar av olika typer är 

under utveckling och det är ovisst vilken driftsprincip som kommer visa sig mest attraktiv i 

framtiden. Då människor har olika vanor är det troligt att bilköpare kommer ha olika krav på 

bilar för att passa just deras körvanor. Det är en stor utmaning för bilproducenter att utveckla 

bilar som är prestandamässigt attraktiva men samtidigt bränslesnåla och miljövänliga. Vanligt 

hos dagens bilar är att de ofta är överdimensionerade och har topphastigheter över 200 km/h, 

något som enligt svensk lag aldrig är tillåtet att köra i. Detta gör att bilmotorer idag är onödigt 

dyra och ofta arbetar med dålig verkningsgrad. De flesta av dagens bilägare är då sannolikt vana 

vid detta vilket även det innebär en utmaning för bilindustrin. 
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1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att ta fram ett konceptförslag för ett drivsystem till en miljöbil som är 

anpassad efter den genomsnittlige svenskens behov och som samtidigt är så bränslesnålt som 

möjligt. Projektets huvuddel består av att ta reda på vad som egentligen krävs av en bil och 

dimensionera bilens drivsystem därefter. 

 

För att underlätta konceptgenereringen ställs följande inledande frågeställning: 

 

 Hur långt kör svensken i genomsnitt per dag? 

 Hur snabbt måste bilen kunna köras? 

 Vilken driftstyp är lämpligast? 

 Kan navmotorer användas?  

 Hur mycket kan elmotorerna överbelastas vid exempelvis omkörning? 

 Hur stor del av bromsenergin kan man ta vara på? 

 Vid vilket varvtal har el- och förbränningsmotorer sin optimala verkningsgrad? 

 Vilken typ av elmotor lämpar sig bäst för bilar? 

 Vilken är den maximala effekt som krävs för att driva bilen? 

 Hur mycket effekt drar bilen utöver själva driften? 

 Vilka förluster kan uppstå i en drivlina? 

 

1.3 Preliminär kravspecifikation 
Målet med projektet är att ta fram ett koncept som uppfyller följande krav och önskemål: 

 

Krav 

 

 Eldriftens räckvidd skall vara tillräcklig för genomsnittligt daglig bruk för privatpersoner 

i Sverige. 

 Förar- och passagerarkomforten skall motsvara den som finns i dagens familjebilar. 

 Den totala räckvidden skall vara likvärdig med dagens familjebilar. 

 Det ska gå snabbt att ladda/tanka bilen. 

 Bilen ska kunna köras under längre tid i den maximala hastighet som är tillåten i Sverige. 

 Bilen ska kunna köras snabbare än den maximala tillåtna hastigheten under kortare 

intervall. 

 Bilen ska kunna accelereras tillräckligt snabbt. 

Önskemål 

 

 Om förbränningsmotordrift används skall bränsleförbrukningen vara så låg som möjligt. 

 Bilen ska vara så billig som möjligt att tillverka. 

 GPS som kontrollerar kvarvarande körsträcka och anpassa eventuell 

förbränningsmotordrift efter denna. 
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1.4 Avgränsning 

Projektet avgränsas till att resultera i ett grovt konceptförslag där fokus ligger på bilens 

drivsystem. Bilens yttre egenskaper såsom mått, massa och form tas från Toyota Prius Five som 

till det yttre får representera en standardbil. Komponenterna i bilens drivsystem studeras inte 

ingående utan generella standardvärden används för flertalet av dem. Inga datorsimuleringar 

eller fysiska tester kommer genomföras. 

1.5 Metod 

Förstudien består av litteraturstudier och intervjuer. Beräkningar utförs i MATLAB. 

Informationen från förstudien och beräkningarna sammanställs för att ligga till grund för 

konceptgenereringen. 
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2  REFERENSRAM 

Detta avsnitt behandlar tidigare forskning som gjorts inom området och tar upp en del av den 

teoretiska bakgrunden till arbetet. 

Det bedrivs idag mycket forskning och utveckling för att göra bilar mer miljövänliga. 

Forskningen bedrivs framförallt av de stora bilföretagen men även av elbolag och mindre, 

specialiserade företag.  

Hur drivsystemet skall utformas är en av de stora frågorna vid utveckling av så kallade 

miljöbilar. De tre vanligaste grunddrivsystemen är ren eldrift samt serie- och parallellhybrid. 

Båda typerna av hybrider använder sig av både el- och förbränningsmotor. Skillnaden mellan de 

båda hybridtyperna är att i seriehybriden kopplas förbränningsmotorn till en generator som i sin 

tur används för att ladda batteriet eller förse elmotorn med energi medan parallellhybriden kan 

drivas direkt av förbränningsmotorn (Amy Raskin, 2006). Schematiska bilder över dessa visas i 

Figur 1.  

 

Figur 1 Schematisk bild av en parallellhybrid till vänster och av en seriehybrid till höger. 

Ett urval av det modeller som idag finns på marknaden eller som är under utveckling presenteras 

i Tabell 1. Värden i tabellen är hämtade från respektive tillverkares hemsida. 

Modell Drifttyp Effekt [kW] 

(elmotor) 

Effekt [kW] 

(förbränningsmotor) 

Räckvidd för 

eldrift [km] 

Cirkapris 

[tkr] 

Audi A1 e-tron Seriehybrid 45 15 50 Ej angivet 

Fisker Karma Seriehybrid 300 184 80 Över 800  

Mitsubishi i-MiEV Eldrift 45 - 140 360 

Tesla Roadster Eldrift 185 - 400 900 

Toyota Prius Five Parallellhybrid 50 57 20 300 

Volvo V60 hybrid Parallellhybrid 50 150 50 Ej angivet 

Tabell 1 Ett urval av marknadsaktuella el- och hybridbilar. 

Den utveckling som bedrivs idag går till stor del ut på att anpassa och kombinera befintliga 

tekniker. Många av de stora bilföretagen utvecklar sina egna hybridtyper som ofta baseras på 

något av de traditionella drivsystemen för hybridbilar. Ett exempel på detta är det så kallade 
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Power Split-systemet som möjliggör direkt drift med både el- och förbränningsmotor via en 

planetväxel (Toyota motor corporation, 2011). 

För bilar med enbart eldrift är ofta det stora problemet den dåliga räckvidden kombinerat med 

lång laddningstid och höga batteripriser. Det finns elbilar som kan köras upp till 400 kilometer 

på en laddning men dessa kan ha laddtider på över ett dygn (Tesla motors, 2011). Den relativt 

långa räckvidden möjliggörs av så kallade Litiumjon-batterier vilka idag blir allt vanligare i el- 

och hybridbilar. Ett exempel på en svenskutvecklad elbil som använder just Litiumjon-batteri är 

Volvo c30. Den har 150 kilometers räckvidd på en laddning, och ett tomt batteri fulladdas på åtta 

timmar. Ett annat svenskt företag som jobbar med elbilar är Electroengine som ersätter den 

befintliga drivlinan hos vanliga personbilar med deras egenutvecklade elektriska drivlina 

(Wennberg, 2010). 

Det tyska forskningsinstitutet Fraunhofer har utvecklat så kallade navmotorer, det vill säga 

elmotorer som monteras direkt mot hjulen, med all styr- och kraftelektronik integrerad i 

motorutrymmet. Det största problemet med navmotorer anses vara den stora ofjädrade vikten 

som uppstår då motorn är direkt kopplad till hjulet, vilken påverkar köregenskaperna. Forskarna 

på Fraunhofer anser sig kunna undvika detta problem med hög effektdensitet och genom att 

kompensera med konfigurationer av chassiet (Fraunhofer, 2011). 
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3 KONCEPGENERERING 

Denna del presenterar resultatet från förundersökningen och preliminära beräkningar samt det 

slutkoncept som genereras till följd av dessa. För mer information om hur de grafer som 

presenteras i avsnittet genererats, se Bilaga A.   

 

3.1 Resultat från litteraturstudie och intervjuer 
 
Enligt en undersökning gjord av Statistiska centralbyrån är en genomsnittlig bilresa i Sverige 

ungefär 17 kilometer lång. Den dagliga genomsnittliga körsträckan för en bil är 40 kilometer 

(Statistiska centralbyrån, 2005) och enligt Gustav Ericsson, lektor på avdelningen för 

förbränningsmotorteknik på KTH, är den dagliga resvägen med bil för 70 procent av 

befolkningen under 50 kilometer (Ericsson, The future of the combustion engine, 2011). 

 

Den maximalt tillåtna hastigheten på Sveriges vägar är 120 kilometer per timme. En bil behöver 

även kunna göra omkörningar och klara uppförsbackar vilket leder till ökat effektbehov under 

kortare intervall. 

 

Vid användning av elmotorer i bilar möjliggörs regenerering av en del av bromsenergin där 

elmotorn fungerar som en generator och tar upp energi istället för att låta den mekaniska 

bromsningen transformera den till värme. Studier visar att en reduktion av bränsleförbrukningen 

om ungefär 10 % är möjlig med denna typ av bromsning. Mekaniska bromsar måste alltid finnas 

då motorbromsningen inte är tillräcklig vid kraftigare inbromsningar (Leksell, 2011). 

 

Förutom att vara helt fria från utsläpp och väldigt tysta erbjuder även elmotordrivna bilar en 

möjlighet att under kort tid överbelasta motorerna för extra effektuttag (Leksell, 2011). Detta kan 

utnyttjas vid omkörning och andra körmoment som under kort tid kräver mer effekt än vad 

motorerna är dimensionerade för. Med elmotorer behöver man då inte, till skillnad från 

förbränningsmotorer, dimensionera motorerna efter de maximala kraven. Risken med detta är att 

om elmotorerna överbelastas för länge kan de överhettas. Enligt Mats Leksell kan elmotorer 

överbelastas med 100 % under ungefär 10 sekunder och med 30-40 % under ett fåtal minuter. 

 

3.2 Preliminära beräkningar 
 
I följande beräkningar används data hämtade från Toyota Prius Five (Toyota, 2011) vilka 

presenteras i Tabell 2. 

 

Data för Toyota Prius Five 

Storhet Beteckning Värde och enhet 

Bredd B 1,4 m 

Höjd H 1,49 m 

Markfrigång h 0,140 m 

Luftmotståndskoefficient     0,250 

Tjänstevikt m 1380 kg 

Tabell 2 Data för en Toyota Prius Five. 
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För att få en grundläggande uppfattning om hur bilens drivsystem ska dimensioneras genomförs 

ett antal grova beräkningar på vad som krävs för att driva bilen. I dessa beräkningar antas en 

lastmassa om 150 kg finnas i bilen, vilket representerar en förare med passagerare. Den totala 

massan      blir 1530 kg. Beräkningarna ligger sedan till grund för genereringen av ett 

grundläggande koncept som sedan presenteras och utvärderas. 

 
De dominerande förlusterna vid bilkörning är framförallt luftmotstånd, rullmotstånd och förluster 

i drivlinan. Till detta tillkommer även ett effektbehov för eventuella komfortsystem som till 

exempel uppvärmning, radio och air condition. Komfortsystemen tas ej hänsyn till vid beräkning 

av energiförbrukningen, vilket är i linje med New European Driving Cycle, en standardiserad 

modell för beräkning av förbrukning hos europeiska bilar (Tzirakis, 2005).  

 

3.2.1 Luftmotstånd och rullmotstånd 

För att beräkna luftmotståndet krävs att bilens tvärsnittsarea, A, beräknas, vilket görs enligt 

 

     (   )         (1) 

 

där arean har förenklats till det markerade området i Figur 2.  

 

 

 
Figur 2 Approximation av frontarea för en Toyota Prius Five. 
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Luftmotståndet beräknas enligt 

 

       
             

 
 

 

(2) 

där             
  

  
 är luftens densitet vid 20   och 1 atmosfärs tryck och v är bilens hastighet 

(Bosch, 1993). Hjulens area försummas. 

 

Den effektförlust som luftmotståndet bidrar med blir 

 

               (3) 

 

 

Effektförlustbidraget från rullmotståndet beräknas som 

 

            (4) 

 

där N är normalkraften på bilens däck och    är rullmotståndskoefficienten. Normalkraften blir  

 

                   (5) 

 

där g är gravitationskonstanten. Rullmotståndskoefficienten beror på flera faktorer, bland annat 

på materialet i däcket, lufttrycket och mönsterdjupet. För bildäck mot asfalt kan denna 

koefficient antas ha värdet 0,013 (Bosch, 1993). Rullmotståndet blir  

 
 

                  (6) 

 

Den effektförlust som rullmotståndet bidrar med blir 

 

               (7) 

 

och visas, tillsammans med luftmotståndet som funktion av hastigheten i Figur 3. 
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Figur 3 Effektförlust från luft- och rullmotstånd som funktion av hastighet. 

 

Den sammanlagda effektförlusten för luft- och rullmotståndet som funktion av hastigheten visas 

i Figur 4. 

 

 
Figur 4 Sammanlagd effektförlust från rull- och luftmotstånd. 

 

Vid körning i uppförsbacke tillkommer ytterligare ett effektbehov till följd av bilens tyngd. 

Storleken på detta blir bilens hastighet i vertikalled multiplicerad med dess tyngd enligt 
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                         (8) 

 

där   är backens lutning i grader. Det totala effektbehovet vid backkörning som funktion av 

lutningsvinkel vid olika hastigheter visas i Figur 5. 

 

 
Figur 5 Effektbehov vid körning i uppförsbacke med olika lutning vid olika hastigheter. 

 

Värt att nämna är att en backe med en lutning på 8 grader uppfattas som mycket brant och att 

Sveriges brantaste motorvägssträcka har en lutning på ungefär 6 grader. 

 

3.2.2 Uppskattning av batteristorlek 

Batteriets krävda maxkapacitet som funktion av körsträcka och hastighet uttryckt i 

kilowattimmar beräknas enligt 

 

       
(           )   

 
                (9) 

 

där s är körsträckan och v är en konstant hastighet. Grafen i Figur 6 visar energiåtgången som 

funktion av körd sträcka vid olika hastigheter för en bil med egenskaper enligt ovan. Grafen ger 

ett riktvärde för vilken batterikapacitet som krävs för att erhålla motsvarande räckvidd. 
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Figur 6 Energiåtgången för att köra en viss sträcka för olika hastigheter. 

 

 

3.3 Uppdaterad kravspecifikation 

Med hjälp av resultatet från förundersökningen och de preliminära beräkningarna uppdateras 

kravspecifikation enligt följande. 

 

Krav 

 
 Eldriftens räckvidd skall uppgå till minst 80 kilometer vid landsvägskörning. 

 Förar- och passagerarkomforten skall motsvara den som finns i dagens familjebilar. 

 Den totala räckvidden skall uppgå till minst 400 kilometer vid körning i 70 km/h. 

 Batteriet ska ha en laddningstid på maximalt 8 timmar. 

 Bilen ska kunna köras under längre tid i minst 120 km/h på enbart eldrift. 

 Bilen ska kunna köras under längre tid i minst 120 km/h på enbart förbränningsmotordrift. 

 Bilen ska kunna köras snabbare än 120 km/h under kortare intervall. 

 Bilen ska kunna accelerera från stillastående till 100 km/h på minst 20 sekunder. 

Önskemål 

 
 Om förbränningsmotordrift används skall bränsleförbrukningen vara så låg som möjligt. 

 GPS som kontrollerar kvarvarande körsträcka och anpassa eventuell förbränningsmotordrift efter 

denna. 
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3.4 Slutkoncept 

Baserat på resultaten från förundersökningen tas ett slutkoncept som på bästa sätt anses uppfylla 

de ställda kraven fram. Konceptet är en seriehybrid med två elektriska navmotorer kopplade till 

framhjulen via en kuggväxel. Navmotorerna matas direkt från ett litiumjon-batteri vid ren eldrift. 

En förbränningsmotor kopplad till en generator, en så kallad räckviddsförlängare, matar 

elmotorerna med energi vid förbränningsmotordrift. Eventuell överskottseffekt från generatorn 

leds direkt till batteriet. Då batteriet endast kan ta upp och ge ifrån sig likspänning och 

generatorn och motorerna endast växelspänning måste kraftelektronik användas i drivlinan. 

Kraftelektronik omvandlar likspänning till växelspänning och vice versa beroende på strömmens 

riktning.  En schematisk bild över drivlinan visas Figur 7 där likspänning markerats med blå 

pilar medan växelspänning markerats med röda. 

 

 
Figur 7 Slutkoncept där röda pilar innebär växelström och blå likström. 

 

Följande avsnitt ger en beskrivning av de delar som utgör det framtagna drivsystemet. Placering 

av de olika delarna inuti en tänkt bil behandlas grovt och baseras på liknande befintliga 

lösningar. 

 

3.4.1 Elmotorer 

Användandet av navmotorer gör att stora delar av den traditionella mekaniska drivlinan, 

exempelvis differential, växellåda, axlar och koppling, inte behövs. Detta innebär en eliminering 

av de mekaniska förluster samt den vikt, volym och kostnad som dessa komponenter annars 

medför. Även mekaniskt slitage på dessa komponenter undviks till följd av detta. Elmotorer kan 

även överbelastas under korta stunder vilket kan användas till ökad acceleration och ökad 

topphastighet utöver det som den kontinuerliga effekten tillåter.  

 

Enligt Figur 4 krävs ungefär 16 kilowatt för motorvägskörning, det vill säga en hastighet på 

maximalt 120 km/h. Figur 5 visar dock att 16 kilowatt endast är tillräckligt för att köra i ungefär 

35 km/h vid 6 grader uppförslutning, vilket motsvarar Sveriges brantaste motorvägssträcka. En 

rimlig kontinuerlig topphastighet vid denna lutning anses vara 70 km/h vilket enligt Figur 4 

innebär ett effektbehov på           kilowatt. En elmotor kan överbelastas med ungefär 30 % 

under ett fåtal minuter utan att överhettas (Leksell, 2011) vilket innebär ett kontinuerligt 

effektbehov på 
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        (10) 

 

Då två motorer används innebär det en kontinuerlig effekt på 13,5 kilowatt per motor. Motorn 

tillsammans med kraftelektronik kan antas ha en verkningsgrad på 90 procent (Hellgren, 2010). 

 

Elmotorn kopplas samman med hjulet via en enkel kuggväxel. Utväxlingen beräknas enligt 

 

   
     

     
 (11) 

 

där      betecknar elmotorns märkvarvtal och      hjulets varvtal vid en viss hastighet. Enligt 

Mats Leksell kan 90 km/h anses vara en lämplig hastighet för bilen då motorn går med 

märkvarvtal. Detta ger en hög verkningsgrad vid denna hastighet men gör också att små förluster 

kommer uppstå vid högre hastigheter, dessa uppgår dock endast till enstaka procent och kan 

försummas. Ett rimligt märkvarvtal för en motor av den här storleken är 5000 rpm (Leksell, 

2011). Vid 90 km/h beräknas hjulets varvtal till 868 rpm då hjulets ytterdiameter uppskattas till 

0,55 meter. Detta ger en nödvändig utväxling på 5,76 vid de båda hjulen. 

 

I Figur 8 visas effektbehovet till elmotorerna som funktion av hastighet med hänsyn tagen till 

deras verkningsgrad samt till en kuggväxels verkningsgrad enligt 

 

                
(           )

              
     (12) 

 

där          antas vara ungefär 90 procent och       99 procent.  
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Figur 8 Effektbehovet från batteriet till elmotorerna som funktion av hastigheten. 

 

 

3.4.2 Batteri 

Batterierna består av så kallade litiumjon-celler vilka anses lämpliga då de bland annat har en 

relativt hög energidensitet, låg självurladdning och enkelt kan byggas ihop för att passa den 

aktuella tillämpningen (Batteryuniversity, 2011). Litiumjon-batterier används i många 

nyutvecklade hybridbilar, bland annat Chevrolet Volt (Chevrolet, 2011), Toyota Prius (Toyota, 

2011) och Audi A1 e-tron (Audi, 2011) 

 

Om en konstant hastighet på 90 km/h antas, krävs, utifrån kravet på en räckvidd om 80 

kilometer, en batterikapacitet på strax under 8 kilowattimmar enligt Figur 6. Enligt Forskare 

Mårten Behm på institutionen för tillämpad elektrokemi vid KTH kan en energidensitet på 200 

wattimmar per liter och en specifik energi på 100 wattimmar per kg, samt ett pris på ungefär 700 

amerikanska dollar per kilowattimme antas för ett Litiumjon-batteri. Med dessa värden fås en 

batterivolym på 40 liter och en batterivikt på 80 kg. Priset kan uppskattas till 5 600 amerikanska 

dollar. Verkningsgraden ligger enligt Mårten Behm på ungefär 90 %. Vidare ligger livslängden 

mellan ungefär 1000 och 10 000 laddningscykler beroende på urladdningsmönster(Behm, 2011). 

Chevrolet använder denna typ av batterier i sin seriehybrid Volt och ger en åttaårsgaranti på 

dem(Chevrolet, 2011). Likaså gör Toyota med sin Prius (Toyota motor corporation, 2011). 

Batteriet bör inte laddas ur till 100 procent, man bör istället alltid ha kvar en liten energireserv då 

batteriet slits mycket snabbt då det blir helt urladdat. Volvo räknar med att denna buffert bör 

bestå av minst 5 procent av batteriets maximala energiinnehåll (Dagens Nyheter, 2011). 

 

 

Batteriet placeras mellan hjulhusen i bilens bakdel då detta, enligt Volvo, är det säkraste stället. 

Batterier bör även kapslas in i ett robust hölje och samtliga balkar i den delen av bilen bör 

förstärkas(Volvo Personvagnar, 2011). 
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3.4.3 Räckviddsförlängare 

För att erhålla den önskade totala räckvidden om 400 kilometer används en bensindriven 

kolvmotor kopplad till en generator som räckviddsförlängare. Enligt Gustav Ericsson är en 

bensindriven förbränningsmotor med två cylindrar och en slagvolym på 400 kubikcentimeter 

lämplig för detta syfte då den blir relativt billig och lätt utan att ge för stora vibrationer. Vikten 

för en sådan kan uppskattas till 40 kg. Motorn är kopplad till en generator, som tillsammans med 

kraftelektronik antas ha en verkningsgrad på 90 % likt fallet för elmotorerna. Motorn 

tillsammans med generator bildar en så kallad räckviddsförlängare. Effektbehovet ut från 

förbränningsmotorn, med hänsyn till generatorns, kuggväxlarnas och elmotorernas 

verkningsgrader, visas som funktion av hastigheten i Figur 9. Effektbehovet beräknas enligt 

 

             
(           )

              
            

 (13) 

 

där η är verkningsgrad. 

 

 
Figur 9 Effektbehov från förbränningsmotorn som funktion av hastighet. 

 

Ur figuren framgår ett effektbehov på ungefär 20 kilowatt, det vill säga 27 hästkrafter, för att 

framdriva bilen i 120 km/h. Vidare behövs då en generator med samma effekt. För att erhålla 

optimal effektivitet hos en förbränningsmotor bör den gå med konstant, och ur 

effektivitetssynpunkt optimalt, varvtal. Det optimala varvtalet för en bensindriven kolvmotor kan 

sägas ligga runt 4000 rpm. Vid konstant varvtal elimineras behovet av gasspjäll vilket kan 

resultera i en markant effektivitetsökning och förbränningsmotorns totala verkningsgrad ligger 

då på ungefär 37 procent jämfört med 20 procent då gasspjäll behöver användas (Ericsson, 

2011). 
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Med förluster i generator och kraftelektronik medräknade fås en uteffekt från 

räckviddsförlängaren på            kilowatt. Uteffekten som räckviddsförlängaren 

kontinuerligt genererar ger då ett effektöverskott vid de tillfällen all denna effekt inte går åt till 

framdrivning av bilen, det vill säga vid körning över ungefär 120 km/h. Eventuell 

överskottseffekt leds till batteriet. 

 

 

3.4.4 Dator- och reglersystem 

Då man kan förvänta sig förluster på ungefär 10 % över batteriet är det önskvärt att minimera 

mängden energi som passerar detta. Räckviddsförlängaren, som arbetar på konstant varvtal, 

genererar konstant effekt vilket innebär ett effektöverskott i systemet i de fall då bilen inte 

utnyttjar den totala genererade effekten. Effektöverskottet leds då in i batteriet och energin lagras 

för att kunna utnyttjas vid ett senare tillfälle, och förluster uppstår. Den del av effekten som 

krävs för att driva bilen leds direkt till elmotorerna och undviker dessa förluster. Därför är det 

lämpligt att använda ett system som, med vetskap om kvarvarande körsträcka till nästa 

laddmöjlighet, hastighetsbegränsningar och kvarvarande batterikapacitet, stänger av 

räckviddsförlängaren vid lämpligt tillfälle och minimerar användandet av denna. Detta system 

skulle kunna kopplas till en GPS som av föraren matas med information om den kommande 

körvägen.  

Om exempelvis en motorvägssträcka på 100 kilometer ska köras i 110 km/h, med från början 

fulladdat batteri, kan man räkna med en räckvidd på ungefär 62 kilometer på enbart eldrift enligt 

Figur 6. Det är lämpligt att räckviddsförlängaren startar då motsvarande 10 kilometers 

batterikapacitet återstår för att spara batterikapacitet till eventuella överbelastningar. Den 

återstående körsträckan är då 48 kilometer vilket innebär en kommande energiförbrukning på 

ungefär 6,2 kilowattimmar. Räckviddsförlängaren genererar ungefär 18 kilowatt och den effekt 

som elmotorerna kräver för att driva bilen vid denna hastighet är ungefär 14 kilowatt enligt Figur 

4. Av räckviddsförlängarens 18 kilowatt leds alltså 4 kilowatt till batteriet, vilket, med 

verkningsgraden på 90 %, kan sägas resultera i en laddeffekt om           kilowatt. Med 

tiden ökar alltså mängden energi i batteriet medan kvarvarande körsträcka, och alltså 

kvarvarande energibehov, minskar. Då dessa är lika stora stängs räckviddsförlängaren av och 

endast batteriets buffertkapacitet återstår vid ankomst till laddmöjlighet. Användandet av 

räckviddsförlängaren optimeras vilket innebär att de förluster som är kopplade till detta till viss 

del undviks. I Figur 10 visas energimängden i batteriet samt återstående energibehov som 

funktion av tiden för det aktuella exemplet. Då batteriet laddas vid körning med 

räckviddsförlängare ökar hela tiden energin i batteriet. För att få så låg energiförbrukning på den 

körda sträckan som möjligt bör man ha laddat ur batteriet helt när man kommer fram till sitt mål 

och har möjlighet att ladda batteriet vid ett eluttag istället för med räckviddsförlängaren. Vid 

tidpunken noll återstår 48 kilometer. Graferna visar att räckviddsförlängaren bör stängas av efter 

ungefär 22 minuter för att minimera användandet av denna, och de sista 4-5 minuterna körs på 

batteriet. 
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Figur 10 Energimängd i batteri respektive återstående energibehov som funktion av tiden. 

Räckviddsförlängaren ska kunna stängas av manuellt för att göra batteriets energibuffert 

tillgänglig vid behov. Detta är speciellt användbart vid stadskörning då hastigheter över 120 

km/h, det vill säga då batteriet inte längre laddas av räckviddsförlängaren, är högst sällsynt. 

Föraren riskerar då inte att batteriet töms helt utan kan slå på räckviddsförlängaren vid behov. 

Vidare kan den manuella manövreringen användas till att generera en energibuffert inför en 

kommande överbelastning. Tydlig information till föraren om kvarvarande batterikapacitet och 

elmotorernas överbelastningsförmåga är nödvändig. 

Vid användandet av navmotorer tillkommer ett behov av en elektronisk differential som kan 

ersätta den mekaniska. Den elektroniska differentialen förser drivhjulen med rätt 

rotationshastighet och moment genom att läsa av hjulens vridningsvinkel och motorns varvtal. 

Vidare ger den elektroniska differentialen möjlighet att reglera drivhjulens moment individuellt 

för användning i till exempel ett antisladd-system (Sophocleous, 2009). Ytterligare en fördel 

med navmotorer är att en separat diffbroms ej behöver användas. 

3.4.5 Övriga system och komponenter 

En värmeanläggning är nödvändig för att uppnå en rimlig komfortnivå i kupén. För att inte 

förkorta räckvidden används en etanoldriven sådan, vilket Volvo gör i sin C30 Electric. Den är 

på fem kilowatt och förbrukar ungefär en halv liter E85 eller E75 per timme för att hålla kupén 

varm. En etanoltank på tio liter anses rimlig i det här fallet (Dagens Nyheter, 2011). 

 

Även luftkonditionering behövs för att kyla kupén och åstadkomma ett behagligt klimat. Ett 

sådant system kan antas dra två kilowatt (Leksell, 2011). Figur 11 visar räckvidden vid eldrift 

med och utan fullt belastad luftkonditionering. 
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Figur 11 Räckvidd vid eldrift med och utan air condition som funktion av hastighet. 

 

Som visas i Figur 11 påverkas inte räckvidden markant vid hastigheter över 100 km/h av 

luftkonditioneringen. Dock blir räckvidden vid lägre hastigheter kraftigt förkortad då 

luftkonditioneringens energibehov är tidsberoende vilket ger en högre energiförbrukning per mil 

vid låga hastigheter. 

 

Både elmotorerna och förbränningsmotorn behöver kylas. Då elmotorerna och generatorn endast 

har 10 procent värmeförluster behövs betydligt mindre kylsystem än de som används till 

förbränningsmotorer av samma storlek. Kylsystemet för en 27 hästkrafters förbränningsmotor 

kan antas vara betydligt mindre än det för en idag normalstor förbränningsmotor för bilar. 

 

3.4.6 Massberäkningar 

För att få fram den nya massan på slutkonceptet används återigen en Toyota Prius som 

utgångspunkt. Vikten på samtliga stora komponenter som används i det nya konceptförslaget 

uppskattas och läggs till medan vikten för stora standardkomponenter av samma typ som de som 

används i en Toyota Prius uppskattas och subtraheras. Uppskattade vikter visas i Tabell 3 

och Tabell 4. 

 

Toyota Prius 

Komponent Vikt [kg] 

Förbränningsmotor 80 

Mekanisk drivlina 100 

Batteri 50 

Elmotor 30 

Summa 260 

Tabell 3 Uppskattad vikt för stora komponenter i en Toyota Prius. 
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Slutkoncept 

Komponent Vikt [kg] 

Batteri  80 

Elmotorer 2 · 15 = 30 

Förbränningsmotor 40 

Generator 10 

Summa 150 

Tabell 4 Uppskattad vikt för stora komponenter i slutkonceptet. 

 

Med insatta värden får slutkonceptets tjänstevikt till          kg och med 150 kg last till 

            kg. 

 

3.4.7 Data för slutkoncept 

Data för det färdiga slutkonceptet summeras i Tabell 5. 

 

Tabell 5 Data för slutkonceptet. 

 
 

 

 

 

 

  

Data för det färdiga konceptet 

Storhet Värde Enhet 

Elmotorer   

Kontinuerlig uteffekt  2 · 13,5 = 27 kW 

Maximal uteffekt [10 sekunder] 2 · 27 = 54 kW 

Märkvarvtal 5000 rpm 

Verkningsgrad > 0,93  - 

Förbränningsmotor   

Uteffekt 19  kW 

Varvtal 4000  rpm 

Vikt 40 Kg 

Antal cylindrar 2 - 

Cylindervolym 400     

Generator   

Effekt 19  kW 

Verkningsgrad 0,96  - 

Varvtal 2500 rpm 

Vikt 10  Kg 

Batteri   

Typ Litiumjon - 

Kapacitet 8  kWh 

Vikt 80  Kg 

Volym 41,7  dm
3
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4 KONCEPTUTVÄRDERING 

 

Det framtagna konceptet utvärderas i följande avsnitt med de värden som presenterats i 

föregående avsnitt. För mer information om hur de grafer som presenterats i avsnittet har 

genererats, se Bilaga A. 

 

4.1 Uppdaterat effekt- och energibehov 

De yttre förlusterna, effektbehovet efter elmotorernas förluster samt effektbehovet efter 

elmotorerna och generatorns förluster visas som funktion av hastigheten i Figur 12. Skillnaden i 

effektbehov mellan de olika komponenterna beror på förluster i systemet. 

 
Figur 12 Effektbehov från olika komponenter som funktion av hastighet. 

 

Figur 6 från avsnitt 3.2.2 uppdateras och visas i Figur 13. Figuren visar energiåtgången som 

funktion av körd sträcka för ett antal hastigheter.  
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Figur 13 Uppdaterat energibehov för olika hastigheter som funktion av sträcka. 

 

Vid jämförelse med Figur 6 framgår att räckvidden vid 90 km/h blir ungefär 83 kilometer, det 

vill säga tre kilometer längre än för fallet med den tidigare massan baserad på Prius Five. 

Elmotorerna är mer än tillräckligt kraftfulla för att uppfylla kravet för bilens topphastighet på 

120 km/h. Detta för att det krävs en väldigt stor effekt vid backkörning vilket blir den 

dimensionerande faktorn för dem. Som visas i Figur 5 krävs det vid 6 graders lutning en 

kontinuerlig effekt på 35 kilowatt för att köra i 70 km/h. Vid sådan körning krävs att de båda 

elmotorerna med en sammanlagd effekt på 27 kilowatt måste överbelastas med ungefär 30 

procent, något som är fullt möjligt under ett flertal minuter (Leksell, 2011). Här är det värt att 

påpeka att 6 grader är en mycket brant backe och man kan anta att de flesta privatpersoner sällan 

kör i högre hastigheter i denna typ av backar.  

 

4.2 Laddningstid 

I kravspecifikationen bestämdes att laddningstiden för batteriet ej fick överstiga 8 timmar. 

Sveriges elnät har en spänning på 230 volt (Svensk Energi, 2011) och med en säkring som 

tillåter en maximal ström på 10 ampere fås en maximal effekt på 2,3 kilowatt. Laddningstiden 

fås då enligt 

 

       
        

      
 (14) 

 

Med en maxeffekt på 2,3 kilowatt från elnätet och en maximal laddningsenergi på 8 

kilowattimmar får den maximala laddningstiden till ungefär 3,5 timmar.  

 



 22 

Enligt Mårten Behm kan ett litiumjon-batteri av den här storleken kontinuerligt ta emot ungefär 

16 kilowatt vilket gör att laddtiden kan förkortas avsevärt med en högeffektkälla. Om en 

laddningseffekt på 16 kilowatt används förkortas laddningstiden till 

 

       
        

            
            (15) 

 

Vid förbränningsmotordrift laddas batteriet av överbliven energi från räckviddsförlängaren. 

Figur 14 visar laddtiden i timmar som funktion av hastigheten vid körning med påslagen 

räckviddsförlängare. 

 

 
Figur 14 Laddningstid som funktion av hastigheten vid körning med påslagen 

räckviddsförlängare. 

 

Vid körning med konstant hastighet i 80 km/h fås alltså en laddningstid för ett tomt batteri på 

ungefär 38 minuter. Vid körning över 120 km/h kommer batteriet inte längre laddas utan istället 

långsamt tömmas. 

4.3 Accelerationsprestanda 

Den momentana accelerationen beräknas som 

 

   
 

        
  

 

  
  (16) 

 

där P är den tillgängliga uteffekten. Utan att överbelasta motorerna finns en effekt på 27 kilowatt 

tillgänglig och vid 100 procent överbelastning finns 54 kilowatt tillgängligt. Den tid det tar att nå 

olika hastigheter vid 100 procent överbelastning visas i Figur 15. 
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Figur 15 Accelerationstid för att nå upp till önskad hastighet. 

 

Man ser att accelerationen går relativt snabbt upp till 50 km/h och att en acceleration från 0-100 

km/h tar 10 sekunder. En acceleration från 50-100 km/h skulle alltså enligt figuren ta ungefär 8 

sekunder. 

 

4.3.1 Energibehov vid startacceleration 

Det är intressant att undersöka hur energikrävande olika accelerationsfall är för att undersöka 

deras påverkan på batterikapaciteten. Vid körning i stadstrafik utförs ofta accelerationer från 

stillastående till 50 km/h efter till exempel stopp vid rödljus. En sådan acceleration tar ungefär 

2,5 sekunder enligt Figur 15, och med en konstant, maximal effekt på 54 kilowatt fås ett 

energibehov om. 

 

                     
 

       
            (17) 

 

 

4.3.2 Energibehov vid omkörning 

En omkörningsmodell som innefattar en acceleration från 110-130 km/h och en konstant 

hastighet på 130 km/h i fem sekunder får representera en normal omkörning och används för att 

beräkna energibehovet för en sådan. Accelerationsförloppet tar sex sekunder enligt Figur 15, och 

med en konstant, maximal effekt på 54 kilowatt fås ett energibehov om 

 

                      
 

       
           (18) 

 

Vid körning med konstant hastighet i 130 km/h krävs en effekt på 21 kilowatt enligt Figur 12. 

Under fem sekunder utvecklas ett energibehov om. 
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            (19) 

 

Sammanlagt fås ett energibehov om 

 

                                   (20) 

 

för den aktuella omkörningen.   

 

 

4.4 Jämförelse med mekanisk drivlina 

Det är intressant att jämföra konceptet med en vanlig parallellhybrid. Körsträckan i avsnitt 3.5.5 

tas som exempel och antas köras med en parallellhybrid med samma batterikapacitet och 

energibuffert som det framtagna konceptet. Den antas även ha samma yttre förluster och en 

elmotor med samma verkningsgrad. Vidare antas parallellhybridens förbränningsmotor ha en 

konstant verkningsgrad på 20 % och hänsyn tas alltså inte till de variationer av verkningsgraden 

som normalt förekommer hos en förbränningsmotor. Det som tillkommer är förluster i den 

mekaniska drivlinan vilka kan antas ligga på 10 % enligt Lars Drugge, lektor på avdelningen för 

fordonsdynamik på KTH. Räckvidden för eldrift hos parallellhybriden blir då, enligt den metod 

som användes i avsnitt 3.4.2, ungefär 47 kilometer, att jämföra med seriehybridens 53 kilometer. 

Den resterande sträckan körs med förbränningsmotor som tillsammans med den mekaniska 

drivlinan har en total verkningsgrad på  

 

                     (21) 

 

Effektbehovet blir vid 110 km/h ungefär 12,5 kilowatt enligt Figur 12. Den totala energiförlusten 

blir då 
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       (22) 

 

Med hänsyn till drivlinans och motorns verkningsgrader blir energiförbrukningen  

 

      
 

    
        (23) 

 

Med en specifik energi på 9,72 kilowattimmar per liter (EV-world) innebär det en 

bensinförbrukning på ungefär 0,65 liter per mil.  

 

För det framtagna konceptet beräknas förbrukningseffekten enligt 

 

                           (24) 

 

där        är den konstant genererade effekten om 20 kilowatt från räckviddsförlängarens 

förbränningsmotor och 
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       (                        
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)           (25) 

 

är den del av den effekt som passerar batteriet som kan tas till vara på. Den del av energin som 

leds in i och lagras i batteriet betraktas alltså inte som förbrukad. Förbrukningseffekten vid 110 

km/h blir ungefär 16,6 kilowatt. Energibehovet under körsträckan blir då 7,1 kilowattimmar 

vilket, med hänsyn till förbränningsmotorns verkningsgrad på 37 %, ger en bränsleförbrukning 

på ungefär 0,42 liter per mil. 

 

Enligt samma metod beräknas bensinförbrukningen per mil vid förbränningsmotordrift för de två 

bilarna och visas som funktion av hastighet i Figur 16. 

 

 
Figur 16 Bränsleförbrukning som funktion av hastigheten för två olika drivsystem. 

 

 

Som framgår i figuren är det framtagna konceptets förbrukning högre än den mekaniskt drivna 

bilens vid låga hastigheter för att bli lägre vid ungefär 66 km/h. Detta till följd av att 

räckviddsförlängarens förbränningsmotor arbetar på optimalt varvtal och får en högre 

verkningsgrad än för fallet med mekanisk drivlina, samt att en lägre del av räckviddsförlängarens 

genererade effekt leds via batteriet vid höga hastigheter. 

 

Figur 16 visar en dramatisk ökning av bränsleförbrukningen vid låga hastigheter vilken beror på 

att andelen av räckviddsförlängarens konstant genererade effekt som leds via batteriet och dess 

förluster ökar med minskande effektbehov. Hastigheter på 50 km/h och under är dock vanligast 

vid stadskörning och i dessa fall används lämpligen laddenergi i största möjliga utsträckning. 

Vid långresor är ofta högre hastigheter vanliga och det är just vid dessa som systemet med 

seriehybrid och räckviddsförlängare är mest effektiv ur bränsleförbrukningssynpunkt. 
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4.5 Bränsletank 

Räckvidden på 80 kilometer vid eldrift tillsammans med kravet om en total räckvidd på 400 

kilometer vid landsvägskörning ger ett räckviddskrav på 320 kilometer för räckviddsförlängaren. 

Vid en hastighet på 70 km/h är bränsleförbrukningen ungefär 0,36 liter per mil enligt Figur 16, 

vilket innebär en total bränsleförbrukning på ungefär 11,5 liter per 320 kilometer. Detta gäller 

alltså för en konstant, och nära, ur förbrukningssynpunkt, optimal, hastighet. Normalt bruk av bil 

innefattar vanligtvis accelerationer och körning i olika hastigheter vilket innebär en högre 

förbrukning än för fallet med konstant hastighet på 70 km/h. Bränsletanken dimensioneras med 

hänsyn till detta och en volym om 20 liter anses lämplig. Detta innebär alltså en räckvidd på 

ungefär 556 kilometer vid körning i konstant 70 km/h. Vid 120 km/h ligger förbrukningen på 

ungefär 0,48 liter per mil vilket medger en räckvidd på ungefär 420 kilometer.  

 

4.6 Driftskostnad 
Elpriset kan idag grovt sägas ligga på en krona per kilowattimme (Fortum, 2011). Enligt Figur 

13 är energibehovet från batteriet ungefär 1,2 kilowattimmar per mil vid eldrift och körning i 110 

km/h, vilket resulterar i ett pris om ungefär en krona och tjugo öre per mil. Vid körning i samma 

hastighet med påslagen räckviddsförlängare är förbrukningen ungefär 0,45 liter bensin per mil 

enligt Figur 16. Med ett bensinpris på 14 kronor per liter resulterar det i ett pris på sex kronor 

och trettio öre per mil. 

 

4.7 Kostnadsuppskattning 

 
En mycket viktig aspekt för konceptet är produktens slutgiltiga pris. Detta har dock visat sig vara 

mycket svårt att uppskatta då de flesta företag inte vill dela med sig av de lägsta pris de kan ta 

för sina produkter vid en massbeställning. För att ändå få en vag uppfattning om det slutgiltiga 

priset jämförs återigen slutkonceptet med en Toyota Prius. Nypriset för en Toyota Prius five är i 

dagsläget ungefär 300 000 kronor. Dock innehåller den en större mängd mycket dyra 

komponenter och större motorer än det färdiga slutkonceptet.  Att göra en exakt kostnadskalkyl 

för samtliga komponenter är alltför svårt då Toyota, av förståeliga skäl, inte vill dela med sig av 

den informationen, men ett ungefärligt pris kan ändå uppskattas.  
  
De dyra komponenter som Prius Five innehåller till skillnad från det färdiga konceptet är 

framförallt hela den mekaniska drivlinan inklusive växellåda, differential, axlar och Toyotas 

egna Powersplit-system vilket består av en planetväxel med en liten elmotor kopplad till sig. Då 

dessa komponenter främst består av stål som är mycket dyrt och energikrävande att bearbeta 

samt en stor mängd kugghjul och planetväxlar är detta förmodligen den största besparingen som 

görs. Både elmotorerna och förbränningsmotorn i Prius Five är större än motsvarande motorer i 

slutkonceptet, även detta innebär en stor prisskillnad vid tillverkning av drivsystemen för de 

båda bilarna.    
  
Den största kostnaden som tillkommer i slutkonceptet är framförallt det stora batteriet, men även 

generatorn bidrar till ett ökat pris. Datasystem och kraftelektronik antas vara likvärdiga i de båda 

drivsystemen och därmed antas prisskillnaden mellan dessa vara försumbar.  
  
Klart är att det färdiga slutkonceptet kommer vara billigare än Prius Five, framförallt på grund av 

den stora besparingen som görs i drivlinan. Ett slutgiltigt försäljningspris kan grovt uppskattas 

till 200 000 kronor. Detta kommer bero kraftigt på vilken tillverkare som producerar bilen och 

hur mycket kunden får betala för själva varumärket samt en mängd andra faktorer.  
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5 DISKUSSION & SAMMANFATTNING 

I detta avsnitt diskuteras och sammanfattas de resultat som tidigare presenterats.  

5.1 Diskussion 

Det finns många aspekter på frågan om miljövänligare bilar. Man kan kritisera elbilar och 

laddhybrider med att energin som de laddas med kan komma från fossila bränslen. Man kan även 

peka på den osäkra livslängden hos batterier och deras låga energiinnehåll och höga pris. 

Fortsatta tester och utveckling av drivsystem och dess komponenter krävs för att göra hybridbilar 

mer attraktiva för köparna som vänjer sig vid allt bättre prestanda och mer komfort. Om man 

tittar i backspegeln ser man dock att teknikutvecklingen ständigt går framåt och man får anta att 

det kommer fortsätta så. Det är dock omöjligt att säga hur mycket högre energidensitet batterier 

kan komma att få och hur mycket mer effektiva motorer som kommer kunna byggas och så 

vidare. Det är även svårt att säga något om vilka energikällor som kommer ladda batterierna i 

framtiden.  
 

Den här rapporten visar dock att det går att konstruera ett miljövänligare alternativ till dagens 

standardbilar med en kombination av befintlig teknik. Detta är inget nytt, flertalet typer av 

hybridbilar finns på marknaden och användandet ökar. Dock är uppmärksamheten kring sådana 

ganska liten trots en allmän miljömedvetenhet och uppfattning om bilars skadliga utsläpp. I viss 

mån kan man säga att det finns ett marknadsföringsproblem kring hybridbilar som till viss del 

kan kopplas till den misslyckade etanolsatsningen. Många ser antagligen hybridbilen som ett 

otillräckligt och krångligt alternativ till bensinbilen, något som är viktigt att förändra om den ska 

slå igenom på riktigt. En ändrad uppfattning om önskad effekt, topphastighet och acceleration 

hos en bil är även nödvändig för att få ned utsläppen. De flesta bilanvändare är idag vana vid 

överdimensionerade motorer trots att man sällan utnyttjar all tillgänglig effekt. Ur miljöhänsyn är 

det viktigt att användarna anpassar sig till bilarna än tvärtom. Den här rapporten visar bland 

annat att det räcker med ungefär 23 hästkrafter för att framdriva en bil i 120 km/h, vilket kanske 

inte är allmänt känt. Detta är dock något som bilföretagen med största sannolikhet redan känner 

till och problemet är då antagligen att det är svårare att sälja bilar med lägre prestanda än vad 

som idag är vanligt. Som man såg i Tabell 1 har mycket få hybridbilar i dag en sammanlagd 

effekt på under 100 hästkrafter. Detta tyder på en märklig inställning till det som idag kallas för 

miljöbilar. 
 

Möjligheten att, som i det framtagna konceptet, stundtals överbelasta elmotorerna och få tillgång 

till högre effekt kan dock ge känslan av en kraftigare bil utan att för den delen vara 

överdimensionerad, vilket till viss del kan stilla törsten efter hög prestanda. Detta är ett starkt 

argument för användandet av elmotordrift, utöver att de generellt är effektivare, mindre och 

lättare än förbränningsmotorer.  Om användaren kan acceptera lägre prestanda är konceptet ett 

fullgott alternativ till dagens bensindrivna standardbil. För till exempel en förälder som tar bilen 

ett par mil till jobbet och skjutsar barnen till träningen kan en bil med det framtagna drivsystemet 

resultera i noll utsläpp av växthusgaser och partiklar och en stor ekonomisk besparing jämfört 

med dagens bensindrivna bil.  
 

Kostnaden för att köra bilen på el från elnätet beror självklart på elpriset men man kan anta att 

det kommer vara fortsatt lägre än bensinpriset. Vidare beror möjligheten att köra på laddenergi 

på förekomsten av laddstolpar, vilken antagligen kommer bero på statliga initiativ. Finns det 

även möjlighet att koppla den aktuella bilen till laddstolpar med hög effekt skulle det vara 

möjligt att ladda upp batteriet på ungefär en halvtimme.  
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Den oro över otillräcklig räckvidd som ofta förknippas med elbilar försvinner med användandet 

av räckviddsförlängare. Vid körning med påslagen räckviddsförlängare har det framtagna 

konceptet ingen revolutionerande låg förbrukning utan en som ligger strax under många av 

dagens bensindrivna bilar. Det konstanta varvtalet ger en ökad verkningsgrad hos 

förbränningsmotorn medan man å andra sidan har förluster i generator och elmotorer. Denna 

konfiguration visade sig ge en lägre förbrukning vid hastigheter över 66 km/h jämfört med en 

allmän mekanisk drivlina. Vid långresor på motor- och landsväg, det vill säga då 

räckviddsförlängaren fyller sin avsedda funktion, är hastigheter över 70 km/h vanligast och man 

kör då alltså effektivare än med den allmänna mekaniska drivlinan. Den dagliga genomsnittliga 

körsträckan i Sverige visade sig dock uppgå till 40 kilometer och i dessa fall räcker eldriften gott 

och väl. Det framtagna konceptet kommer alltså till sin rätt för användare som håller sitt dagliga 

bilanvändande inom räckviddsgränsen för eldrift men ibland kör en längre sträcka. Detta antas 

innefatta en stor del av Sveriges bilanvändare. 

  

Även om det alltså går att skapa miljövänligare hybridbilar handlar det till viss del om att få 

potentiella användare att känna sig trygga och bekväma med dessa. Skulle Sveriges 

bensinstationer utrustas med högspänningsladdstolpar vore det antagligen ett stort steg på vägen 

mot detta. Dessa skulle även kunna placeras vid kontorsbyggnader, parkeringsplatser och 

bostäder. En ytterligare faktor i valet av bil är självklart ekonomin. En bil med det framtagna 

drivsystemet kan med rätt körmönster drivas av endast el från nätet och alltså bli väldigt billig i 

drift. Användandet av räckviddsförlängare ökar driftspriset men kan hållas nere med en god 

tillgång till laddstolpar. Det är dock inte bara de löpande kostnaderna som spelar in utan även 

inköpspriset. Hos rena elbilar kan batteripriserna göra bilarna väldigt dyra. Priset är självklart 

proportionellt mot batterikapaciteten och därmed räckvidden, något som i det framtagna 

konceptet har försökt hållas så lågt som möjligt utan att understiga de ställda kraven. Genom att 

alltså använda en batterimängd anpassad till kortare sträckor och använda en alternativ 

energikälla med högre energidensitet, dock smutsigare, kan priset hållas nere utan att reducera 

bilens funktion som långtgående transportmedel. 

  

Ett problem med batterier är deras livslängd. Det är oklart hur ofta man skulle behöva byta 

batterier efter användning i det aktuella systemkonceptet, något som skulle behöva utvärderas i 

praktiken. Ett byte skulle antagligen kosta i närheten av batteriets inköpspris vilket i det här fallet 

är 5 600 amerikanska dollar. Denna kostnad får ställas mot de ekonomiska fördelar jämfört med 

dagens bensindrivna bil som konceptet för med sig, vilka skulle variera från användare till 

användare. En utav dessa skulle bland annat kunna vara, utöver den generellt billigare driften, 

minskade servicekostnader till följd av färre mekaniska komponenter i drivlinan. 

  

Ett problem som inte diskuteras så mycket i denna rapport är batteriets livslängd. För att få en 

rimlig livslängd på batteriet bör det inte laddas ur till 100 procent, man bör istället alltid ha kvar 

en lite energireserv då batteriet slits mycket snabbt då det blir helt urladdat.  Volvo räknar med 

att denna buffert bör bestå av minst 5 procent av batteriets maximala energiinnehåll (Dagens 

Nyheter, 2011). Detta kan resultera i en försämrad räckvidd för bilens eldrift än den teoretiskt 

beräknade.  

  

Sammantaget handlar det om att skapa en attraktiv produkt för köparen. Miljövänlighet är en 

egenskap som har olika värde hos människor och väger olika tungt vid ett eventuellt bilköp, och 

till slut är det köparen som har makten i bilaffären. Vid valet mellan två bilar i samma prisklass 

är det viktigt att miljövänligheten kopplas till bättre ekonomi snarare än krångligt användande 

och otillräcklig prestanda.   
 

I framtiden kommer antagligen ett mycket stort antal typer av bilar anpassade efter olika behov 

att finnas ute på marknaden. Ett tänkbart scenario är att de flesta kör elbilar till vardags men att 
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man vid långresor hyr en vanlig bensindriven bil. Det är även troligt att priset för hybridbilar 

kommer att sjunka kraftigt då batterier och andra komponenter blir billigare att producera till 

följd av utökad serieproduktion.  
 

5.2 Slutsatser  

Målet med projektet var att ta fram ett förslag på en drivlina för en miljöbil och dimensionera 

denna. Målgruppen var vanliga miljömedvetna Svenskar som främst använder sin bil för att ta 

sig till och från jobbet som även gör längre resor ibland. Sett utifrån dessa kriterier är resultaten 

som erhållits i projektet mycket lyckade. 
 

Räckvidden för eldrift uppgår till 110 kilometer då en kontinuerlig hastighet på 70 km/h hålls. I 

verkligheten kommer den maximala räckvidden för eldrift oftast vara mycket lägre då man trots 

regenerering av bromsenergin har stora förluster vid inbromsning och acceleration. Utifrån 

beräkningarna kan man dock anta att batteriets energimängd är tillräckligt stor för att uppfylla 

kravet på en minimal räckvidd på 80 kilometer vid landsvägskörning samt vara tillräcklig för 

standardsvenskens dagliga resväg på 40-50 kilometer. 
 

Ett annat intressant resultat i rapporten är konceptdrivlinans teoretiska bränsleförbrukning. Som 

sågs i Figur 16 hade konceptet mycket hög bränsleförbrukning vid förbränningsmotordrift för 

låga hastigheter jämfört med en traditionell parallellhybrid, men desto lägre vid höga hastigheter. 

Den lägsta bränsleförbrukningen inträffar då man kör i ungefär 70 km/h och är då 0,36 liter per 

mil. Vid 110 km/h uppgår bränsleförbrukningen till 0,45 liter per mil och vid 30 km/h hela 0,5 

liter per mil. Då bilen är tänkt att främst köras med räckviddsförlängaren vid långa sträckor som 

oftast innefattar motorväg eller landsvägskörning är detta inget problem då man på dessa vägar 

ofta håller en konstant hög hastighet. Vid stadskörning är det lämpligt att stänga av 

räckviddsförlängaren och istället köra på ren eldrift vilken enligt Figur 12 ger en mycket låg 

energiförbrukning för låga hastigheter. Det ska dock påpekas att denna förbrukning endast är 

teoretiskt beräknad och att det krävs riktiga tester för att avgöra den faktiska förbrukningen. 
 

Uteffekten från elmotorerna gav en teoretisk accelerationstid på 10 sekunder för att accelerera 

från 0 till 100 km/h. Detta motsvarar ungefär vad en ny standardbil klarar av idag. Genom att 

överbelasta elmotorerna till nästan 100 procent under hela accelerationsförloppet kan man alltså 

ge ett intryck av att bilen trots sina små motorer är nästan lika kraftfull som en vanlig bil. Här är 

det värt att nämna att detta enbart är den teoretiska accelerationen för vad som är möjligt med 

bilens angivna data men det ger ändå ett riktvärde om vad man kan vänts sig för accelerationstid. 

För användare utanför målgruppen är antagligen andra typer av drivlinor lämpligare då konceptet 

är anpassat efter ett visst körmönster. 
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6 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta avsnitt diskuteras vad eventuella fortsättningar på arbetet skulle kunna behandla.  

För att kunna genomföra mer exakta beräkningar skulle enskilda komponenter behöva studeras 

närmare. I detta arbete har endast kända värden använts för vad som är rimligt för dessa 

komponenter, i fortsatt arbete skulle det kunna vara lämpligt att välja exakt vilka komponenter 

som bör användas för att få så exakta resultat som möjligt. Det vore även intressant att utvärdera 

konceptet med praktiska tester för att undersöka faktisk förbrukning, räckvidd och effektivitet.  

Ytterligare utvärdering skulle kunna göras med hjälp av datormodeller och simuleringar för olika 

körfall för konceptet. 

Arbetet kan byggas på med en undersökning av var dess komponenter bör placeras med hänsyn 

till köregenskaper, krocksäkerhet och monterbarhet. Detta är dock ett mycket tidskrävande och 

stort arbete som kräver stor kunskap exempelvis om hur bilens köregenskaper påverkas av 

ofjädrad vikt eller hur bilens drivlina deformeras för olika krockfall.  

Konceptets dator- och reglersystem behöver fortfarande utformas mer ingående då dessa skall 

beräkna allt från hur körningen skall bli så energieffektiv som möjligt till hur snabbt de båda 

framhjulen skall rotera i förhållande till varandra vid en skarp sväng.  

Det vore även intressant att utföra liknande arbeten med andra målgrupper och undersöka vilken 

driftstyp som bäst lämpar sig till ett visst användarmönster. Drivsystemet som tagits fram och 

utvärderats i denna rapport är dimensionerat för en användare som kör ett fåtal mil om dagen och 

som ibland gör en längre resa. Man skulle kunna tänka sig liknande förslag som är anpassade för 

användare som kör längre sträckor dagligen eller som bara använder sin bil för stadskörning.   
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Bilaga A: Matlabkod 
 

A1: Accelerationsberäkningar 

 
clc  
close all 
clear all 

  
%Parametrar 
m=1200+150; 
g=9.81; 
cw=0.25; 
h=0.14; 
B=1.4; 
H=1.49; 
A=B*(H-h); 
dens=1.2041; 
cr=0.01; 
N=m*g; 

  
Pmotor=27*2*1000; %W under 100% överbelastning 
vkmh=1; 
vms=vkmh/3.6; 
t=0; 
vvektor=[]; 
tvektor=[]; 
avektor=[]; 
maxa=7; 
while vkmh<110 

  

  

  
%%%%%%%%%%  Luftmotstånd  %%%%%%%%%%%%% 
cw=0.25; 
h=0.14; 
B=1.4; 
H=1.49; 
A=B*(H-h); 
dens=1.2041; 

  

  
Fluft=cw*A*dens.*vms.^2.*0.5; 
Pluft=Fluft.*vms; 

  

  

  
%%%%%%%%%%  Rullmotstånd  %%%%%%%%%%%%% 

  
cr=0.01; 
N=m*g; 
Frull=cr*N; 

  
Prull=Frull.*vms; 
Prull=Prull; %W 
Ptot=Pluft+Prull; 
Pacc=Pmotor-Ptot; 

  
a=Pacc/(m*vms); 
if a>maxa 
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    a=maxa; 
end 

  
vms=vms+a; 
vvektor=[vvektor vkmh]; 
tvektor=[tvektor t]; 
avektor=[avektor a]; 
t=t+1; 
vkmh=vms*3.6; 
end 

  
plot(tvektor,vvektor); 
title('Accelerationstid'); 
xlabel('Tid [s]') 
ylabel('Hastighet [km/h]') 
grid on 
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A2:Grundläggande effektberäkningar 

 
clc 
clear all 
close all 
vms=[5:.01:50]; 
vkmh=vms*3.6; 
m=1380; 
mlast=150; 
g=9.81; 
%%%%%%%%%%  Luftmotstånd  %%%%%%%%%%%%% 
cw=0.25; 
h=0.14; 
B=1.4; 
H=1.49; 
A=B*(H-h); 
dens=1.2041; 

  

  
Fluft=cw*A*dens.*vms.^2.*0.5; 
Pluft=Fluft.*vms; 
Pluft=Pluft/1000; %kW 

  
plot(vkmh,Pluft) 
title('Effektförlust som funktion av hastighet') 
xlabel('Hastighet [km/h]') 
ylabel('Effekt [kW]') 
axis tight 
grid 

  
%%%%%%%%%%  Rullmotstånd  %%%%%%%%%%%%% 

  
cr=0.01; 
N=(m+mlast)*g; 
Frull=cr*N; 
Prull=Frull.*vms; 
Prull=Prull/1000; %kW 
hold on 
plot(vkmh,Prull,'r') 
legend('Effektförlust från luftmotstånd [W]','Effektförlust från 

rullmotstånd[W]') 

  
hold off 

  
figure(2) 
Prullluft=Prull+Pluft; 
plot(vkmh,Prullluft) 
xlabel('Hastighet [km/h]') 
ylabel('Effekt [kW]') 
title('Total effektförlust av luft- och rullmotstånd som funktion av 

hastighet') 
axis tight 
grid 

  

  

  
%%%%%%%%%%%%% Med hänsyn till elmotorernas vekningsgrad, det vill säga 
%%%%%%%%%%%%% effektbehovet till elmotorerna 

  
figure(3) 
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Prullluft=Prull+Pluft; 
Prulllufttillelmotorer=Prullluft/0.9; 
plot(vkmh,Prulllufttillelmotorer) 
xlabel('Hastighet [km/h]') 
ylabel('Effekt [kW]') 
title('Totalt effektbehov till elmotorerna från luft- och rullmotstånd som 

funktion av hastighet') 
axis tight 
grid 

  

  
%%%%%%%%%%%%  Momkentbräkningar  %%%%%%%%%%%%% 
vkmh=90; 
maxvkmh=120; 
vms=vkmh/3.6; 
maxvms=maxvkmh/3.6; 
rhjul=0.55/2; 
Pmotor=13500; %W 
varvtal=2500; 

  
Fluft=cw*A*dens.*maxvms.^2.*0.5; 
cr=0.01; 
N=(m+mlast)*g; 
Frull=cr*N; 
Ftot=Frull+Fluft; 
Mtot=Ftot.*rhjul; 
Mmotor=Mtot./2; 
rps=vms./(rhjul); 
rpm=rps*60/(2*pi); 
utv=varvtal/rpm; 
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A3: Energi i batteri 

 
clear all 
clc 
close all 

  
%Parametrar 
m=1200+150; 
g=9.81; 
cw=0.25; 
h=0.14; 
B=1.4; 
H=1.49; 
A=B*(H-h); 
dens=1.2041; 
cr=0.01; 
N=m*g; 

  
%50 km/h 
%Hastighet 
vkmh=50; %km/h 
vms=vkmh/3.6; %m/s 

  
%Sträcka 
s=[0:1:200]; %km 
sm=s*1000; %m 

  
%Luftmotstånd 
Fluft=cw*A*dens.*vms.^2.*0.5; %N 
Pluft=Fluft.*vms; %W 

  
%Rullmotstånd 
Frull=cr*N; %N 
Prull=Frull.*vms; %W 

  
%Total effekt 
Ptot=Prull+Pluft; 
Ptotf=Ptot/0.9; 

  
%omräknat till energi 
Ws=Ptotf*sm/vms; 
Wh=Ws/3600; 
kWh=Wh/1000; 

  
figure(1); 
plot(s,kWh) 
xlabel('Sträcka [km]') 
ylabel('Energiåtgång [kWh]') 
title('Använd energi sfa. sträcka vid olika hastigheter') 
axis tight 
grid 
hold on 

  
%70km/h 

  
%Hastighet 
vkmh=70; %km/h 
vms=vkmh/3.6; %m/s 

  
%Luftmotstånd 
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Fluft=cw*A*dens.*vms.^2.*0.5; 
Pluft=Fluft.*vms; 

  
%Rullmotstånd 
Frull=cr*N; 
Prull=Frull.*vms; 

  
%Total effekt 
Ptot=Prull+Pluft; 
Ptotf=Ptot/0.9; 

  
%omräknat till energi 
Ws=Ptotf*sm/vms; 
Wh=Ws/3600; 
kWh=Wh/1000; 

  
plot(s,kWh,'r') 
hold on 

  
%90km/h 

  
%Hastighet 
vkmh=90; %km/h 
vms=vkmh/3.6; %m/s 

  
%Luftmotstånd 
Fluft=cw*A*dens.*vms.^2.*0.5; 
Pluft=Fluft.*vms; 

  
%Rullmotstånd 
Frull=cr*N; 
Prull=Frull.*vms; 

  
%Total effekt 
Ptot=Prull+Pluft; 
Ptotf=Ptot/0.9; 

  
%omräknat till energi 
Ws=Ptotf*sm/vms; 
Wh=Ws/3600; 
kWh=Wh/1000; 

  
plot(s,kWh,'g') 

  
%110km/h 

  
%Hastighet 
vkmh=110; %km/h 
vms=vkmh/3.6; %m/s 

  
%Luftmotstånd 
Fluft=cw*A*dens.*vms.^2.*0.5; 
Pluft=Fluft.*vms; 

  
%Rullmotstånd 
Frull=cr*N; 
Prull=Frull.*vms; 

  
%Total effekt 
Ptot=Prull+Pluft; 
Ptotf=Ptot/0.9; 
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%omräknat till energi 
Ws=Ptotf*sm/vms; 
Wh=Ws/3600; 
kWh=Wh/1000; 

  
plot(s,kWh,'m') 
legend('50km/h','70km/h','90 km/h','110km/h') 

  
clear all 
%Batteri 
%Energi i batteriet 
Ebatt=9; %kWh 
SpecE=0.1; %kWh/kg 
Edens=0.27; %Wh/dm^3 
mbatt=Ebatt/SpecE; %kg 
vbatt=Ebatt/Edens; %dm^3 
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A4: Bränsleförbrukning 

 
%Bränslförbrukning sfa. hastighet 
%------------------------------------------------------------------------- 
clear all 
clc 
close all 

  
%Parametrar 
m=1200+150; 
g=9.81; 
cw=0.25; 
h=0.14; 
B=1.4; 
H=1.49; 
A=B*(H-h); 
dens=1.2041; 
cr=0.01; 
N=m*g; 
Ebensin=9.720*0.37; %kWh 
Pmotor=20*1000; %W 

  
%verkningsgrader 
kugg=0.99; %1% förlust/kuggingrepp 
generator=0.9;%4% förlust i generatorn 
batteri=0.9;%10% förlust för överbliven energi 
elmotor=0.9; %10%förlust i elmotorerna 
forbranningsmotor=1; %37%verkningsgrad i förbränningsmotorn 
vgforbr=(kugg^2)*generator*elmotor*forbranningsmotor; %total förlust 
vgbattin=kugg*generator*batteri;  
vgel=kugg*elmotor; 
vgdrivlina=0.9; 
vgel=0.9; 
forbranningsmotorpar=1; 

  
%Seriehybrid 
%-------------------------------------------------------------------------- 
vk=20; 
Bvektor=[]; 
vkvektor=[]; 
while vk<140 

  
v=vk/3.6; 
%Luftmotstånd 
Fluft=cw*A*dens.*v.^2.*0.5; %N 
Pluft=Fluft.*v; %W 

  
%Rullmotstånd 
Frull=cr*N; %N 
Prull=Frull.*v; %W 

  
%Total effekt 
Ptot=Prull+Pluft; %W 

     
    Pmotorin=Pmotor/forbranningsmotor; 
    Pladd=(Pmotor*vgbattin)-(Ptot/vgel); 
    Pforb=Pmotorin-Pladd; 

   
    vkvektor=[vkvektor vk] ;  
    vk=vk+0.1; 
    Epermil=Pforb*10000/v; 
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    Bpermil=Epermil/(Ebensin*3600000); 
    Bvektor=[Bvektor Bpermil]; 
end 
figure(1) 
plot(vkvektor, Bvektor); 
hold on 
grid on 

  
%Parallelhybrid 
%-------------------------------------------------------------------------- 
vk=20; 
Bvektor=[]; 
vkvektor=[]; 
Ebensin=9.720*0.2; %Ws 
while vk<140 

  
v=vk/3.6; 
%Luftmotstånd 
Fluft=cw*A*dens.*v.^2.*0.5; %N 
Pluft=Fluft.*v; %W 

  
%Rullmotstånd 
Frull=cr*N; %N 
Prull=Frull.*v; %W 

  
%Total effekt 
Ptot=Prull+Pluft; %W 

     
Pmotorin=Ptot/vgdrivlina/forbranningsmotorpar; 
E=Pmotorin*10000/v; 

  
vkvektor=[vkvektor vk] ;  
vk=vk+0.1; 

  
B=E/(Ebensin*3600000); 
Bvektor=[Bvektor B]; 
end 
plot(vkvektor, Bvektor,'r'); 
xlabel('Hastighet [km/h]'); 
ylabel('Bensinförbrukning [liter/mil]'); 
legend('Seriehybrid','Parallellhybrid') 

  
%--------------Energiförbrukning sfa. hastighet--------------------------- 
clear all 
clc 

  
%Parametrar 
m=1200+150; 
g=9.81; 
cw=0.25; 
h=0.14; 
B=1.4; 
H=1.49; 
A=B*(H-h); 
dens=1.2041; 
cr=0.01; 
N=m*g; 
Ebensin=9.720*0.37; %kWh 
Pmotor=20*1000; %W 

  
%verkningsgrader 
kugg=0.99; %1% förlust/kuggingrepp 
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generator=0.9;%4% förlust i generatorn 
batteri=0.9;%10% förlust för överbliven energi 
elmotor=0.9; %10%förlust i elmotorerna 
forbranningsmotor=1; %37%verkningsgrad i förbränningsmotorn 
vgforbr=(kugg^2)*generator*elmotor*forbranningsmotor; %total förlust 
vgbattin=kugg*generator*batteri;  
vgel=kugg*elmotor; 
vgdrivlina=0.9; 
vgel=0.9; 
forbranningsmotorpar=1; 

  
%Seriehybrid 
%-------------------------------------------------------------------------- 
vk=20; 
Evektor=[]; 
vkvektor=[]; 
while vk<140 

  
v=vk/3.6; 
%Luftmotstånd 
Fluft=cw*A*dens.*v.^2.*0.5; %N 
Pluft=Fluft.*v; %W 

  
%Rullmotstånd 
Frull=cr*N; %N 
Prull=Frull.*v; %W 

  
%Total effekt 
Ptot=Prull+Pluft; %W 

     
Pbatteriut=Ptot/vgel; 
Epermil=Pbatteriut*10000/v; %W 
Epermil=Epermil/3600000; 
Evektor=[Evektor Epermil]; 
vkvektor=[vkvektor vk]; 
vk=vk+1; 
end 
figure(2) 
plot(vkvektor, Evektor); 
hold on 
grid on 

  
% %Parallelhybrid 
% %-------------------------------------------------------------------------- 
vk=20; 
Evektor=[]; 
vkvektor=[]; 
while vk<140 

  
v=vk/3.6; 
%Luftmotstånd 
Fluft=cw*A*dens.*v.^2.*0.5; %N 
Pluft=Fluft.*v; %W 

  
%Rullmotstånd 
Frull=cr*N; %N 
Prull=Frull.*v; %W 

  
%Total effekt 
Ptot=Prull+Pluft; %W 

     
Pbatteriut=Ptot/vgel/vgdrivlina; 
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Epermil=Pbatteriut*10000/v; %W 
Epermil=Epermil/3600000; 
Evektor=[Evektor Epermil]; 
vkvektor=[vkvektor vk]; 
vk=vk+1; 
end 
figure(2) 
plot(vkvektor, Evektor,'r'); 
hold on 
grid on 
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A5: Effektbehov från olika komponenter 
 
clc  
clear all 
close all 

  
%Parametrar 
m=1200+150; 
g=9.81; 
cw=0.25; 
h=0.14; 
B=1.4; 
H=1.49; 
A=B*(H-h); 
dens=1.2041; 
cr=0.01; 
N=m*g; 

  
%Hastighet 
vkmh=1:1:140; 
vms=vkmh/3.6; 

  
%Luftmotstånd 
Fluft=cw*A*dens.*vms.^2.*0.5; 
Pluft=Fluft.*vms; 

  
%Rullmotstånd 
Frull=cr*N; 
Prull=Frull.*vms; 

  
%Total effekt 
Ptot=Prull+Pluft; 
Ptot=Ptot/1000; 

  
%verkningsgrader 
kugg=0.99; %1% förlust/kuggingrepp 
generator=0.9;%4% förlust i generatorn 
batteri=0.9;%10% förlust för överbliven energi 
elmotor=0.9; %10%förlust i elmotorerna 
forbrmotor=0.35; %65%förluster i förbränningsmotorn 

  
vgelmotor=kugg; 
vgbatt=elmotor*kugg; 
vgforbrmotor=elmotor*kugg*kugg*generator; 
vgforbrmotorbatt=elmotor*kugg*kugg*batteri*generator; 

  
vgvektor=[vgelmotor vgbatt vgforbrmotor vgforbrmotorbatt]; 
Putvektor=[]; 

  
for j=1:4; 
Put=Ptot/vgvektor(j); 
Putvektor=[Putvektor; Put]; 
end 

  
plot(vkmh,Putvektor(1,:),'r'); 
hold on 
plot(vkmh,Putvektor(2,:),'g'); 
plot(vkmh,Putvektor(3,:),'m'); 
%plot(vkmh,Putvektor(4,:)); 
legend('Effektbehov från elmotorerna','Effektbehov från 

batteriet','Effektbehov från förbränningsmotorn vid direkt drift') 
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grid on 
xlabel('Hastighet [km/h]') 
ylabel('Effektbehov [kW]'); 
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A6: Effektbehov vid lutning 

 
clc  
clear all 
close all 

  
%Parametrar 
m=1200+150; 
g=9.81; 
cw=0.25; 
h=0.14; 
B=1.4; 
H=1.49; 
A=B*(H-h); 
dens=1.2041; 
cr=0.01; 
N=m*g; 

  
%30km/h 

  
%Hastighet 
vkmh=30; %km/h 
vms=vkmh/3.6; %m/s 

  
%Luftmotstånd 
Fluft=cw*A*dens.*vms.^2.*0.5; 
Pluft=Fluft.*vms; 

  
%Rullmotstånd 
Frull=cr*N; 
Prull=Frull.*vms; 

  
%Backe 
alfa=0:1:20; 
vstig=vms.*sind(alfa); 
Pbacke=m*g.*vstig; 

  
%Total effekt 
Ptot=Prull+Pluft+Pbacke; 
Ptot=Ptot/1000; 

  
plot(alfa,Ptot); 
xlabel('Stigning [o]') 
ylabel('Effekt [W]') 
title('Total effektförlust sfa. stigning vid olika hastigheter') 
axis tight 
grid 
hold on 

  
%50km/h 

  
%Hastighet 
vkmh=50; %km/h 
vms=vkmh/3.6; %m/s 

  
%Luftmotstånd 
Fluft=cw*A*dens.*vms.^2.*0.5; 
Pluft=Fluft.*vms; 

  



 47 

%Rullmotstånd 
Frull=cr*N; 
Prull=Frull.*vms; 

  
%Backe 
alfa=0:1:15; 
vstig=vms.*sind(alfa); 
Pbacke=m*g.*vstig; 

  
%Total effekt 
Ptot=Prull+Pluft+Pbacke; 
Ptot=Ptot/1000; 

  
plot(alfa,Ptot,'r'); 

  
hold on 

  
%70km/h 

  
%Hastighet 
vkmh=70; %km/h 
vms=vkmh/3.6; %m/s 

  
%Luftmotstånd 
Fluft=cw*A*dens.*vms.^2.*0.5; 
Pluft=Fluft.*vms; 

  
%Rullmotstånd 
Frull=cr*N; 
Prull=Frull.*vms; 

  
%Backe 
alfa=0:1:20; 
vstig=vms.*sind(alfa); 
Pbacke=m*g.*vstig; 

  
%Total effekt 
Ptot=Prull+Pluft+Pbacke; 
Ptot=Ptot/1000; 

  
plot(alfa,Ptot,'g'); 

  
hold on 

  

  
%90km/h 

  
%Hastighet 
vkmh=90; %km/h 
vms=vkmh/3.6; %m/s 

  
%Luftmotstånd 
Fluft=cw*A*dens.*vms.^2.*0.5; 
Pluft=Fluft.*vms; 

  
%Rullmotstånd 
Frull=cr*N; 
Prull=Frull.*vms; 

  
%Backe 
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alfa=0:1:20; 
vstig=vms.*sind(alfa); 
Pbacke=m*g.*vstig; 

  
%Total effekt 
Ptot=Prull+Pluft+Pbacke; 
Ptot=Ptot/1000; 

  
plot(alfa,Ptot,'m'); 
legend('30km/h','50km/h','70 km/h','90km/h') 
hold on 
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A7: Räckvidd för eldrift vid olika hastigheter 

 
clear all 
clc 
close all 

  
%Parametrar 
m=1200+150; 
g=9.81; 
cw=0.25; 
h=0.14; 
B=1.4; 
H=1.49; 
A=B*(H-h); 
dens=1.2041; 
cr=0.01; 
N=m*g; 

  

  
%50 km/h 
%Hastighet 
vkmh=50; %km/h 
vms=vkmh/3.6; %m/s 

  
%Sträcka 
s=[0:1:200]; %km 
sm=s*1000; %m 

  
%Luftmotstånd 
Fluft=cw*A*dens.*vms.^2.*0.5; %N 
Pluft=Fluft.*vms; %W 

  
%Rullmotstånd 
Frull=cr*N; %N 
Prull=Frull.*vms; %W 

  
%Total effekt 
Ptot=Prull+Pluft; %effekt från luft- & rullmotstånd 
Ptotf=Ptot/0.9; %med förlust i elmotor & kraftelektronik 

  
%omräknat till energi 
Ws=Ptotf*sm/vms;  
Wh=Ws/3600; 
kWh=Wh/1000; 

  
figure(1); 
plot(s,kWh) 
xlabel('Sträcka [km]') 
ylabel('Energiåtgång [kWh]') 
title('Använd energi sfa. sträcka vid olika hastigheter') 
axis tight 
grid 
hold on 

  
%70km/h 

  
%Hastighet 
vkmh=70; %km/h 
vms=vkmh/3.6; %m/s 

  
%Luftmotstånd 
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Fluft=cw*A*dens.*vms.^2.*0.5; 
Pluft=Fluft.*vms; 

  
%Rullmotstånd 
Frull=cr*N; 
Prull=Frull.*vms; 

  
%Total effekt 
Ptot=Prull+Pluft; 
Ptotf=Ptot/0.9; 

  
%omräknat till energi 
Ws=Ptotf*sm/vms; 
Wh=Ws/3600; 
kWh=Wh/1000; 

  
plot(s,kWh,'r') 
hold on 

  
%90km/h 

  
%Hastighet 
vkmh=90; %km/h 
vms=vkmh/3.6; %m/s 

  
%Luftmotstånd 
Fluft=cw*A*dens.*vms.^2.*0.5; 
Pluft=Fluft.*vms; 

  
%Rullmotstånd 
Frull=cr*N; 
Prull=Frull.*vms; 

  
%Total effekt 
Ptot=Prull+Pluft; 
Ptotf=Ptot/0.9; 

  
%omräknat till energi 
Ws=Ptotf*sm/vms; 
Wh=Ws/3600; 
kWh=Wh/1000; 

  
plot(s,kWh,'g') 

  
%110km/h 

  
%Hastighet 
vkmh=110; %km/h 
vms=vkmh/3.6; %m/s 

  
%Luftmotstånd 
Fluft=cw*A*dens.*vms.^2.*0.5; 
Pluft=Fluft.*vms; 

  
%Rullmotstånd 
Frull=cr*N; 
Prull=Frull.*vms; 

  
%Total effekt 
Ptot=Prull+Pluft; 
Ptotf=Ptot/0.9; 
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%omräknat till energi 
Ws=Ptotf*sm/vms; 
Wh=Ws/3600; 
kWh=Wh/1000; 

  
plot(s,kWh,'m') 
legend('50km/h','70km/h','90 km/h','110km/h') 

  
cleat all 

  
%Batteri 
%Energi i batteriet 
Ebatt=9; %kWh 
SpecE=0.1; %kWh/kg 
Edens=0.27; %Wh/dm^3 
mbatt=Ebatt/SpecE; %kg 
vbatt=Ebatt/Edens; %dm^3 
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A8: Räckvidd för eldrift med Air Condition 

 
clear all 
clc 
close all 

  
%Parametrar 
m=1200+150; 
g=9.81; 
cw=0.25; 
h=0.14; 
B=1.4; 
H=1.49; 
A=B*(H-h); 
dens=1.2041; 
cr=0.01; 
N=m*g; 

  
%Hastighet 
vkmh=[1:1:140]; %km/h 
vms=vkmh/3.6; %m/s 

  
%Luftmotstånd 
Fluft=cw*A*dens.*vms.^2.*0.5; %N 
Pluft=Fluft.*vms; %W 

  
%Rullmotstånd 
Frull=cr*N; %N 
Prull=Frull.*vms; %W 

  
%AC 
Pac=2000; %W; 

  
%Total effekt med AC 
Ptot=Prull+Pluft+Pac; 
Ptotf=Ptot/0.9; 

  
kwh=8; 
kws=kwh*3600; 
ws=kws*1000; 

  
t=ws./Ptotf; 

  
s=t.*vms; 

  
s=s/1000; 

  
plot(s, vkmh,'r') 
hold on 
%---------------------------------------------------------- 
%Total effekt utan AC 
Ptotac=Prull+Pluft; 
Ptotfac=Ptotac/0.9; 

  
tac=ws./Ptotfac; 

  
sac=tac.*vms; 

  
sac=sac/1000; 
plot(sac, vkmh) 
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title('Räckvidd som funktion av sträcka med och utan Air Condition') 
Legend('Med 2kW AC', 'Utan AC'); 
xlabel('Räckvidd [km]'); 
ylabel('Hastighet [km/h]') 
grid on 
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A9: Effektförlust som funktion av lutning vid olika hastigheter 

 
clc  
clear all 
close all 

  
%Parametrar 
m=1380+150; 
g=9.81; 
cw=0.25; 
h=0.14; 
B=1.4; 
H=1.49; 
A=B*(H-h); 
dens=1.2041; 
cr=0.01; 
N=m*g; 

  
%30km/h 

  
%Hastighet 
vkmh=30; %km/h 
vms=vkmh/3.6; %m/s 

  
%Luftmotstånd 
Fluft=cw*A*dens.*vms.^2.*0.5; 
Pluft=Fluft.*vms; 

  
%Rullmotstånd 
Frull=cr*N; 
Prull=Frull.*vms; 

  
%Backe 
alfa=0:1:20; 
vstig=vms.*sind(alfa); 
Pbacke=m*g.*vstig; 

  
%Total effekt 
Ptot=Prull+Pluft+Pbacke; 
Ptot=Ptot/1000; 

  
plot(alfa,Ptot); 
xlabel('Stigning [o]') 
ylabel('Effekt [kW]') 
title('Total effektförlust sfa. stigning vid olika hastigheter') 
axis tight 
grid 
hold on 

  
%50km/h 

  
%Hastighet 
vkmh=50; %km/h 
vms=vkmh/3.6; %m/s 

  
%Luftmotstånd 
Fluft=cw*A*dens.*vms.^2.*0.5; 
Pluft=Fluft.*vms; 

  
%Rullmotstånd 
Frull=cr*N; 
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Prull=Frull.*vms; 

  
%Backe 
alfa=0:1:15; 
vstig=vms.*sind(alfa); 
Pbacke=m*g.*vstig; 

  
%Total effekt 
Ptot=Prull+Pluft+Pbacke; 
Ptot=Ptot/1000; 

  
plot(alfa,Ptot,'r'); 

  
hold on 

  
%70km/h 

  
%Hastighet 
vkmh=70; %km/h 
vms=vkmh/3.6; %m/s 

  
%Luftmotstånd 
Fluft=cw*A*dens.*vms.^2.*0.5; 
Pluft=Fluft.*vms; 

  
%Rullmotstånd 
Frull=cr*N; 
Prull=Frull.*vms; 

  
%Backe 
alfa=0:1:20; 
vstig=vms.*sind(alfa); 
Pbacke=m*g.*vstig; 

  
%Total effekt 
Ptot=Prull+Pluft+Pbacke; 
Ptot=Ptot/1000; 

  
plot(alfa,Ptot,'g'); 

  
hold on 

  

  
%90km/h 

  
%Hastighet 
vkmh=90; %km/h 
vms=vkmh/3.6; %m/s 

  
%Luftmotstånd 
Fluft=cw*A*dens.*vms.^2.*0.5; 
Pluft=Fluft.*vms; 

  
%Rullmotstånd 
Frull=cr*N; 
Prull=Frull.*vms; 

  
%Backe 
alfa=0:1:20; 
vstig=vms.*sind(alfa); 
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Pbacke=m*g.*vstig; 

  
%Total effekt 
Ptot=Prull+Pluft+Pbacke; 
Ptot=Ptot/1000; 

  
plot(alfa,Ptot,'m'); 
legend('30km/h','50km/h','70 km/h','90km/h') 
hold on 
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A10: Förbränningsmotorsberäkningar 

 
clear all 
clc 
close all 

  
Pmotor=20; %kW 

  
%verkningsgrader 
kugg=0.99; %1% förlust/kuggingrepp 
generator=0.9;%4% förlust i generatorn 
batteri=0.9;%10% förlust för överbliven energi 
elmotor=0.9; %10%förlust i elmotorerna 
vg=(kugg^2)*generator*elmotor; %total förlust 
Put=Pmotor*vg; %Erhållen effetk efter förluster 
utbatteri=(kugg)*generator*batteri; %Verkningsgrad för effekt till batteri 

  
%Parametrar 
m=1200+150; 
g=9.81; 
cw=0.25; 
h=0.14; 
B=1.4; 
H=1.49; 
A=B*(H-h); 
dens=1.2041; 
cr=0.01; 
N=m*g; 

  

  
vkmh=0:1:140; %km/h 
vms=vkmh/3.6; %m/s 

  
%Luftmotstånd 
Fluft=cw*A*dens.*vms.^2.*0.5; %N 
Pluft=Fluft.*vms; %W 

  
%Rullmotstånd 
Frull=cr*N; %N 
Prull=Frull.*vms; %W 

  
%Total effekt 
Ptot=Prull+Pluft; %W 
b=size(vkmh); 
matrix=ones(1,b(2)); %Vektor med ettor lika stor som hastighetsvektorn 
powermatrix=Pmotor*matrix*1000; %Med effekt i Watt 

  
Pbatt=powermatrix-Ptot; %Överbliven effekt som till batteriet 
Pbattin=Pbatt*utbatteri/1000; %Med förluster 
%Pbattin=Pbattin/1000; %kW 
plot(vkmh,Pbattin) 
grid on 
title('Effekttillförsel till batteri från förbränningsmotor som funktion av 

hastigheten') 
xlabel('hastighet [km/h]') 
ylabel('Effekttillförsel [kW]') 
%Pbattin=Pbattin*1000;%W 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%Laddtid 
vkmh1=0:1:105; %km/h 
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vms=vkmh1/3.6; %m/s 
c=size(vkmh1); 
matrix=ones(1,c(2)); 
Pbattint=Pbattin(1:c(2)); 
Eladd=7; %7kWh från 1kWh till fullladdat 
energymatrix=Eladd*matrix; 
tladd=energymatrix./Pbattint; 
figure(2) 
plot(vkmh1,tladd) 
grid on 
title('Laddningstid som funktion av hastigheten') 
xlabel('hastighet [km/h]') 
ylabel('Laddningstid [h]') 

  
%-------------------------------------------------------------------------- 
%Effekt som funktion av hastighet 
figure(3) 
Pkrav=Ptot/vg;  
Pkrav=Pkrav/1000; 
plot(vkmh,Pkrav); 
grid on 
xlabel('hastighet[kmh]') 
ylabel('Effekt [kW]') 
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A11: Beräkningar för GPS-system 

 
v=110/3.6;%Konstant hastighet 
t=1:1637;%[s] 
stracka=50000; 

  
strackakvar=(t./t)*stracka-v.*t; 

  
energimangd=4000*t; 
energibehov=(strackakvar/v)*14000; 

  
tminut=t./60; 
energimangdkWh=energimangd/3600000; 
energibehovkWh=energibehov/3600000; 

  
plot(tminut,energimangdkWh,'r') 
hold on 
plot(tminut,energibehovkWh) 
grid 
xlabel('tid [min]') 
ylabel('Energimängd [kWh]') 
legend('Energimängd i batteriet utöver buffert','Återstående energibehov') 

 

 

 

 

 
 

 

 


