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Förord 

 

”En drömbil är den bil man köper när förnuftet sover” 

- Okänd 

Ovanstående ordstäv är inte helt utan sanning. Det är hög tid att väcka vårt förnuft och kräva 

av biltillverkarna att de börjar tillverka bilar vi kan köpa även i vårt nyvakna, förnuftiga 

tillstånd.  
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Sammanfattning 

Denna rapport syftar till att ge en översiktlig bild av vilka kraftkällor som finns tillgängliga 

idag för framdrivning av fordon, samt hur de kan kombineras för att ge så attraktiva 

egenskaper som möjligt.  

 För majoriteten av personbilar som endast körs korta sträckor rekommenderas 

en BEV, den kan laddas på nätterna när kraftverken går på sparlåga och en laddning täcker 

dagsbehovet.  

 De personbilar som körs längre sträckor är bäst betjänta av en petroleum-BEV-

hybrid, helst med diesel som drivmedel. Båda ovanstående tekniker är i dagsläget tillräckligt 

utvecklade för att produceras i stor skala till ett attraktivt pris och tillgänglig infrastruktur kan 

i stor utsträckning användas.  

 Över en period av tio år får man sedan ta ställning till om vätgaslagring och 

bränsleceller hunnit om batterier i utvecklingen och utgör ett bättre alternativ. De 

biltillverkare som idag satsar pengar på orealistiska högprofil-projekt inom bränsleceller, 

förbränningsmotorer som går på vätgas, samt ånghybrider, gör troligtvis så för att komma 

undan de stora ansträngningar det innebär att lansera koncept som verkligen håller. 

 För tunga fordon i yrkestrafik är diesel-ECE ett lovande koncept baserat på 

realiserbar teknik, med en ånggenerator, en steam buffer och en expander kan effektiviteten 

ökas avsevärt. Den stora fördelen gentemot en diesel-BEV hybrid är steam bufferns 

överlägsna specifika effekt som gör att den kan tillvarata effekten som genereras vid 

regenerative braking, denna fördel kan dock försvinna snart om superkondensatorerna 

fortsätter utvecklas i den takt de gör.  
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Inledning 

Bakgrund och problembeskrivning 

Klimatförändringar och växthusgaser är ord som förekommer dagligen i var och varannan 

dagstidning. I en värld som sakta vaknar upp och inser vidden av sina problem och där 

transporter står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser är energieffektivare 

framdrivning av fordon ett ämne högt upp på dagordningen.  

 Vardera av de framdrivningssätt som är tillgängliga idag har för och nackdelar; 

förbränningsmotorn t ex har låg verkningsgrad men lång räckvidd och elmotorn har hög 

verkningsgrad men kort räckvidd. Genom att koppla samman existerande kraftkällor och 

energilagringsalternativ kan ett system fås som maximerar fördelarna hos de ingående 

komponenterna och minimerar nackdelarna. Det är det som populärt kallas hybridteknologi.  

Syfte  

Denna rapport syftar till att undersöka de olika kombinationerna av kraftkällor och 

energilagring, identifiera systemens för- och nackdelar samt lämpliga tillämpningar.  

Avgränsningar 

Denna rapport behandlar de kraftkällor som finns i produktion idag och deras kombinationer. 

Dessa inkluderar: dieselmotorer, bensinmotorer, kolvmotorer för vätgasdrift, elmotorer, 

ångmotorer samt bränsleceller.  
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Metod 

En omfattande litteraturstudie över tillgängliga kraftkällor har gjorts. Dessa har översiktligt 

beskrivits och deras respektive för- och nackdelar har listats. De olika kraftkällorna och 

alternativen för energilagring har sedan kombinerats och de resulterande hybridkoncepten har 

utvärderats.  
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Kraftkällor 

Bensinmotorn 

Det som avses när man i bilsammanhang använder uttrycket bensinmotor är i de allra flesta 

fall en ottomotor med bensin som bränsle. Arbetscykeln, Ottocykeln, består av fyra takter; 

inloppstakt, kompressionstakt, förbränningstakt samt avgastakt. Detta innebär att motorn 

tänder en gång per två vevaxelvarv och cylinder. Ottocykeln uppfanns av Nikolaus Otto år 

1876. 

 Bensinmotorn har en mängd egenskaper som gör den attraktiv som kräftkälla i 

ett fordon. Bränslet, bensinen, har hög energitäthet och aktionsradien blir därför stor. Att 

tanka bilen tar endast ett par minuter i anspråk och infrastrukturen för att tanka bilar finns 

över hela världen. Till skillnad från några av de andra alternativen så är bensinmotorn mindre 

känslig för yttertemperaturen, den går att starta även är det är kallt ute. Jämfört med en 

dieselmotor så har bensinmotorn en jämnare gång med ett ljud och en effektkurva som är 

attraktiva för många köpare som inte bara har bränsleekonomi i åtanke.  

 

 
Figur 1 12-cylindrig vinkelmotor, modell M70 

 

 Bensinmotorns kanske främsta nackdel är dess låga verkningsgrad, typiskt under 20 

%. Bensinmotorns effekt regleras i de allra flesta fall med hjälp av ett gasspjäll som stryper 

lufttillförseln till motorn. Detta innebär att det bromsande momentet på vevaxeln, när luften 

skall sugas in i cylindern, blir större vid halv- än vid fullgas. Cylindern fylls även sämre och 

kompressionen minskar. Sammantaget gör detta att bensinmotorns verkningsgrad är lägst vid 

dellast, detta är särskilt illa då den absolut största delen av den tid en motor är i drift i en 
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personbil utgörs av just dellast. Med hjälp av variabla ventiltider, främst på insugssidan kan 

verkningsgraden vid dellast ökas något. 

  



 9 

Dieselmotorn 

Dieselmotorn uppfanns av tysken Rudolf diesel, den är snarlik bensinmotorn såtillvida att det 

är en kolvmotor där förbränningen sker inne i cylindrarna. Det finns både två- och fyrtakts 

dieselmotorer där de tidigare främst används i applikationer där låg vikt är prioriterat. Till 

skillnad från ottomotorn tillsätts bränslet i slutet av kompressionsfasen då trycket är så högt 

att bränslet självantänder. 

 Dieselmotorn har i likhet med bensinmotorn många egenskaper som gör att den 

är den dominerande kraftkällan för tyngre vägfordon. Energitätheten hos bränslet är stor och 

så följaktligen även aktionsradien. Den har högre verkningsgrad än bensinmotorn då den 

saknar gasspjäll och effektuttaget regleras istället med hjälp av mängden bränsle som sprutas 

in. Den har även högre vridmoment än motsvarande bensinmotor. 

 

 
Figur 2 Dieselmotor för bruk i personbil 

 

Dieselmotorns verkningsgrad är som bäst ca 30 % i fordonsapplikationer, även 

om detta som sagt är bättre än med bensin som bränsle så får det ändå anses vara lågt. Dess 

avgaser innehåller skadliga partiklar som kan orsaka cancer och gör den olämplig i 

tättbefolkade områden. Filter som tar bort partiklarna finns, men är dyra och kräver tillsyn. 

Dieselmotorn har ett smalt varvtalsregister i jämförelse med bensinmotorn, detta försämrar 

prestanda såsom accelerationsförmåga, samt fördyrar utveckling och tillverkning av 

växellådor.  

 

 

 

 

 

  



 10 

BEV 

BEV står för Battery Electric Vehicle, en elbil där energin lagras i batterier. Tvärtom hur 

situationen är idag så var elbilar dominerande under personbilarnas barndom. 

Förbränningsmotorerna utvecklades dock snabbt och elbilarna tappade mark. Ett viktigt 

bakslag för elbilarna var att Nikola Teslas växelström drog det längsta strået och blev det 

förhärskande sättet att transportera el, framför Edisons likström. Då likriktare var outvecklade 

och dyra så var det helt enkelt svårt att kunna ladda bilarna när elnätet tillhandahöll 

växelström. 

 På 80-talet gjorde elbilarna en uppmärksammad comeback i USA, mycket på 

grund av Kaliforniens Zero Emission Vehicle Mandate. Detta tvingade de biltillverkare som 

ville sälja sina bilar i Kalifornien att även ha fordon som inte producerade några avgaser i sitt 

utbud. General Motors, Honda, Ford och Toyota hade alla BEV-bilar tillgängliga. Efter 

mycket lobbyingarbete från biltillverkarnas sida slopades lagen och elbilarna, av vilka de 

flesta endast leasades till kunderna, drogs tillbaka och skrotades. Detta var mycket 

uppmärksammat och många kunder stred in i det längsta för att få behålla sina ögonstenar. 

Biltillverkarna anklagades, med visst fog, för att sabotera försöket med nollutsläppsfordon. 

Toyota sålde dock ut sina RAV4 EV och de dyker idag ibland upp på begagnatmarknaden, till 

priser som motsvarar nya lyxbilar.  

 

 
Figur 3 Toyota RAV4 EV 

 

 Elmotorns verkningsgrad är inte avhängig effektuttaget på samma sätt som för 

förbränningsmotorerna, att köra motorn under dellast långa perioder är därför inte lika 

problematiskt ur energisynpunkt. Elbilar kan ofta ta tillvara en del av den rörelseenergi som 

bilen innehar då den bromsas. Så kallad regenerative braking, låter elmotorn verka som en 
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generator och laddar batterierna. Även om elen för att ladda elbilen tas från smutsiga källor, 

såsom kolkraftverk, så är detta ändå miljömässigt överlägset förbränningsmotorn, då 

kraftverken har bättre verkningsgrad än vad som kan åstadkommas i en förbränningsmotor.  

 Elbilarnas främsta begränsning är dagens batteriteknologi som ger en avsevärt 

sämre räckvidd jämfört med förbränningsmotorerna. Batterierna klarar heller inte att ta upp de 

stora effekter som genereras när en bil bromsar kraftigt, den största delen av rörelseenergin 

går förlorad. 

  

 

  

 
Figur 4 EV-1 från General Motors, symbolen för den moderna elbilens uppgång och fall 
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Vätgas 

Det finns två olika sätt att driva bilar med vätgas, med en förbränningsmotor eller med 

bränsleceller. Förbränningsmotorn är då en kolvmotor som använder sig av otto-cykeln med 

vätgas som bränsle, vid förbränningen bildas vatten som enda restprodukt. I en bränslecell får 

vätgasen reagera med syre och även här är det vatten som är restprodukten. Vid reaktionen 

bildas ström som används för att driva elmotorer.  

 Flera av de stora biltillverkarna har under de senaste åren gjort 

uppmärksammade lanseringar av vätgasbilar. Ett exempel är Hydrogen 7 från BMW, en 

version av deras toppmodell 7-serien, där den stora V12:an på 6 liter modifierats för att även 

kunna köras med vätgas som bränsle. I Figur 5 ses Hydrogen 7, de viktigaste komponenterna 

för vätgasdriften listas nedan. 

 

1. Bränsletank som rymmer ca 8kg flytande väte vid -253C  

2. Bensintank som rymmer 74 liter bensin.  

3.  Ventil för att reglera gastrycket 

4.  Förbränningsmotor som kan köras på antingen vätgas eller bensin 

 

 

 
Figur 5 BMW Hydrogen 7 

 

 En fördel som vätgasbilen har gentemot en plug-in elhybrid är att tankningen 

går på ett par minuter, emedan dagens elbilar ofta måste laddas under loppet av flera timmar.  

 Nackdelarna med att använda vätgas som fordonsbränsle är varken få eller lätta 

att överkomma. Väte har låg energitäthet, stora genombrott krävs inom lagring av flytande 

väte innan man kan uppnå en räckvidd som går att jämföra med bensin- eller dieselfordon. 

Logistiken som krävs för att hålla vätgasfordon i drift blir inte enklare av att vätet antingen 

måste förvaras flytande vid väldigt låga temperaturer, alternativt i gasform under högt tryck. 

Stora krav ställs på kedjan från framställning till tankstation. Infrastrukturen för att förse 

fordon med väte finns inte idag och är väsentligt svårare att åstadkomma än motsvarande för 

laddning av plug-in elhybrider.  
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Figur 6 Vätgasversion av Mazdas wankelmotor Renesis 

  

 Förbränningsmotorer av kolvtyp kan drabbas av skadliga baktändningar när 

vätgasen sprutas in i det redan heta förbränningsrummet. Mazda argumenterar att detta 

problem elimineras i deras wankelmotor då insug och förbränning sker i två separata 

kammare.  

 I fallet med bränsleceller så är de i dagsläget dyra att producera, något som 

visserligen går att minimera om produktionen når större volymer. Dagens bränsleceller 

använder sig av exotiska metaller såsom platina, forskning bedrivs på att ersätta dem med 

exempelvis nickel. Ett annat problem är att bränslecellerna är ömtåliga och inte klarar att 

utsättas för de skakningar och vibrationer som är ofrånkomliga inslag vid drift av fordon. Då 

vatten är restprodukten så är det även ett problem att använda sig av bränsleceller om 

yttertemperaturen sjunker under 0° C. 

 Vätgasbilar, i likhet med elbilar, är endast så rena som processen som används 

för att producera vätgasen. Vätgas finns inte tillgängligt i naturen utan måste produceras 

antingen på kemisk väg med kolväten som råvara eller genom elektrolys av vatten. Om man 

framställer vätgas från de kolväten som finns i exempelvis naturgas så genererar processen 

växthusgaser. Vid elektrolys av vatten är det givetvis så att om energin som används kommer 

ifrån exempelvis kolkraftverk så är nettovinsten för miljön noll, för att inte säga negativ vid 

övergång ifrån diesel till vätgasbilar. Att använda elektricitet för att producera vätgas är 

dessutom ytterst tvivelaktigt då elektriciteten ofta är värdefullare. 

 Sammanfattningsvis så har vätgasbilar endast enstaka marginella fördelar 

gentemot elbilar samtidigt som nackdelarna är många och kräver tekniska och logistiska 

lösningar som kan vara tiotals år in i framtiden. Som en motorjournalist uttryckte sig ”I 

realiteten så är Hydrogen 7, samt dess bränslecell-kusiner, extravaganta rökridåer från 

biltillverkare som borde ta till starkare omedelbara åtgärder för att reducera växthusgaserna 

från deras fordon.”  
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CAT 

CAT står för Compressed Air Technology. Ett ytterligare sätt att lagra energi ombord ett 

fordon är med hjälp av komprimerad luft i trycktankar. Ett franskt företag, Moteur 

Developpement International, grundat av fransmannen Guy Nègre siktar på att i samarbete 

med indiska Tata motors lansera luftdrivna bilar.  

 

 
Figur 7 MiniCat från Tata motors, en luftdriven bil för stadsbruk 

 

 Deras luftbil har varit under utveckling i 14 år och närmar sig nu produktion. 

Luft komprimerad till ett tryck av 300 bar lagras i en trycktank för att sedan sprutas in i 

cylindrarna under motorns insugsfas. Motorn har en patenterad ledad vevstake som låter 

kolven stanna i övre dödpunkt under hela 70° av vevaxelvarvet, detta ger den komprimerade 

luften tid att värmas upp så att trycket ökar ytterligare. När luften lämnar motorn håller den en 

temperatur av -10°C till -20°C. 

 Denna motor har samma fördel som batteribilen och vätgasbilen, den förorenar 

ingenting under driften. Ytterligare komponenter för luftkonditionering krävs inte då motorns 

avgaser, vilket påpekats ovan, håller minusgrader. Precis som i fallet med batterier och vätgas 

så är motorn heller inte särskilt miljövänlig om energin som används för att komprimera 

luften kommer ifrån icke förnyelsebara källor, vilket ofta är fallet idag. Räckvidden anges av 

tillverkaren till 200-300 km. Motorn kan även köras direkt på fossila bränslen vilket ökar 

aktionsradien avsevärt. Vid förbränning av fossila bränslen jobbar motorn samtidigt som en 

kompressor och fyller på trycktanken.  
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Figur 8 Sprängskiss av CAT-motorn 

 

 Låga yttertemperaturer påverkar prestandan negativt och i dessa fall används 

gasol för att få rätt lufttemperatur i motorn och för att värma upp kupén. Då CAT-motorn 

endast genererar 25hk är konceptet väldigt viktkänsligt. Regenerative Braking har prioriterats 

bort då komponenterna skulle väga för mycket.  
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ECE 

External Combustion Engine, eller ångmotor i folkmun är inget nytt inom framdrivning av 

fordon. I en ångmotor sker förbränningen utanför cylindrarna och ett medium, ofta vatten, 

förgasas och expanderar. Den förgasade vätskan får sedan driva en kolvmotor eller en turbin. 

Verkningsgrader uppemot 90 % har rapporterats uppnåeliga.  

1672 byggde Ferdinand Verbiest den första ångbilen. Det dröjde dock till 1769 

innan praktiska applikationer tog form, det var fransmannen Nicolas-Joseph Cugnot som 

byggde sin Fardier á Vapeur, eller ”ångvagn” som skulle dra kanoner åt den franska armen. 

Ångvagnen kunde dra 4 ton och hade en toppfart av 4km/h. 1771 kraschade ångvagnen i en 

tegelvägg i historiens första bilolycka. Den mest framgångsrika ångbilen var Stanley 

Steamern som tillverkades mellan 1896 och 1924. 

 Det sista storskaliga försöket att lansera en kommersiellt gångbar ångbil gjordes 

under första halvan av nittonhundratalet av bröderna Doble. Med Abner Doble i spetsen 

byggde de sin första ångbil mellan 1906 och 1909. Under de kommande 20 åren förfinade de 

sitt koncept men på grund av outvecklade produktionsmetoder och brister i konstruktionen 

blev det aldrig någon kommersiell vinst, detta trots ett mycket lovande koncept och tusentals 

förhandsbeställningar.  

 

 
Figur 9 Doble’s avancerade 2-cylindriga ångexpander 

 

 Ångbilens slutgiltiga nederlag till förmån för de förbränningsmotorer som är 

helt dominerande idag berodde huvudsakligen på två faktorer. Startup-tiden för en ångbil var 

ibland så lång som trettio minuter emedan en bensinbil kan köras omedelbart. Doble’s modell 
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E kunde visserligen startas upp och köras på ca 30 s, vid det laget var dock uppfattningen om 

de långa startup-tiderna grundligt rotad hos allmänheten. Den andra spiken i kistan för 

ångbilarna var den elektriska startmotorn. Denna eliminerade den farliga handvevningen av 

förbränningsmotorer. Vid baktändning under startförloppet var det inte ovanligt att den 

olycklige person som höll i veven bröt armarna, detta var ett tungt vägande argument för 

ångbilarna, ett problem som dock helt eliminerades i och med att Cadillac lanserade elstarten. 
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Energilagring 

I detta kapitel berörs olika sätt att lagra energi ombord ett fordon. I ett fordon med 

förbränningsmotor eller ECE lagras energin på kemisk väg, i form av exempelvis bensin, 

diesel eller etanol. För bilar med elmotor lagras energin antingen i ett batteri, i en 

superkondensator eller som vätgas om man använder sig av bränsleceller. Energin kan även 

lagras mekaniskt, med hjälp av svänghjul eller i trycktankar.  

Bränsletank 

Antagandet görs att en normalstor bränsletank i en personbil rymmer idag ca 60 liter bensin, 

bensintanken väger ca 10 kg tom. Bensin har en specifik energi på 12 kWh/kg, en full 

bränsletank väger då ca 60 kg och innehåller 600 kWh. Detta ger lagringsalternativet bensin i 

en 60l stor tank en specifik energi på ca 10kWh/kg. Detta skall jämföras med de 

batterialternativ som listas i tabell 1 nedan. 

Batterier 

Batterier är en beprövad och vanlig form för lagring av energi i fordon med eldrift. Som 

nämnts ovan är batteriernas främsta nackdel deras låga specifika energi samt deras oförmåga 

att hantera de stora effekter som genereras vid inbromsning. I tabell 1 nedan listas vanliga 

batterityper och deras specifika energi, man kan utläsa att exempelvis Al/luft och Zn/luft har 

stor utvecklingspotential.  

  

Batterityp Spec. Energi 

idag 

Wh/kg 

Teoretisk 

Spec. energi 

Wh/kg 

Pb/A 35-50 171 

Ni/Cd 40-60 217 

Ni/Zn 55-75 341 

NiMH 70-95 387 

Zn/Br 90-110 436 

Na/S 230 760 

Na/Cl2 130-160 790 

Al/Luft 160 2815 

Zn/Luft 30-80 888 

Li/Metall 100-150 1000 

Li/Jon 80-130 320 

Tabell 1 Specifik energi för olika typer av batterier 

 

 De vanligaste batterierna för bruk i fordon är blysyra-batterier, eller 

blyackumulatorer som de också kallas. Dessa batterier har en Anod av bly och en katod av 

blyoxid, polspänningen är 2v och ett bilbatteri har 6 celler som ger batteriet en spänning på 

12v.  

Ni/MH eller nickel/metallhydrid-batterier är en nyare teknik än blysyra, dessa 

batterier har större kapacitet och livslängd och används flitigt i exempelvis mobiltelefoner. 

Som anod används en tunn och böjlig skiva utformad huvudsakligen av nickelhydroxid och 

katoden utgörs vanligtvis av en så kallad metallhydrid, en legering bestående av nickel, 

mangan, magnesium, aluminium och kobolt. Ni/MH-batteriet är kapslat och kräver inget 

underhåll, en nackdel är dock höga materialkostnader då nickel är dyrt. 
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Ni/CD eller nickel/kadmium-batteriet har en del gemensamt med Ni/MH-

batteriet men är en äldre teknik med sämre prestanda vad gäller specifik energi. Ni/CD har 

den fördelen att uppladdning kan ske snabbt om adekvat kylning finns tillhanda för att 

eliminera risk för överhettning. En icke försumbar faktor som ligger Ni/CD till last är att 

kadmium därtill är giftigt.  

Li/Jon är en av de modernare batterityperna. Denna typ av batteri har 40 % 

bättre kapacitet än motsvarande Ni/CD-batteri.  

Superkondensatorer 

Det senaste året har kondensatorer med hög kapacitet, så kallade superkondensatorer, dykt 

upp som alternativ till batterier vid energilagring i fordon. Ett aktuellt exempel är att Volvo 

Lastvagnar nyligen köpte Nissan Diesel för att komma över deras nyutvecklade 

superkondensator samt produktionsmetoderna för att sätta den i serietillverkning.  

 Superkondensatorerna har generellt sett avsevärt lägre specifik energi än 

batterier men kan istället avge och tillgodogöra sig extremt höga effekter. I tabell 2 nedan 

listas egenskaperna hos högpresterande kondensatorer från olika tillverkare. Man ser att den 

specifika energin är i storleksordningen 100 gånger lägre än för batterierna. Ett tänkbart 

alternativ är en ”lagringshybrid” där kondensatorer får ta upp de stora effekter som bildas vid 

regenerative-brakin samtidigt som batterier står för huvuddelen av lagringskapaciteten. 

Superkondensatorer är än så länge väldigt dyra, men förfinade produktionsmetoder och 

volymfördelar förväntas sänka kostnaderna avsevärt. 

 

Tillverkare Kapacitans, F RC, s Specifik Energi, 

Wh/kg  

Specifik Effekt, 

(W/kg)  

APowerCap 55 .19 5.1 6440 

Ness 10 .26 3.1 3280 

Ness 1800 1.0 3.6 975 

Maxwell  5 2.0 .81 110 

Maxwell 10 1.8 1.1 155 

Korchip 15 .45 2.4 1646 

Korchip 70 1.3 3.1 700 

Maxwell  2800 1.3 4.5 900 

Maxwell  140 1.0 3.2 841 

Maxwell  350  1.12 3.8 915 

LSCable 3200 .8 3.9 1400 

PowerSystems 1260 2.0 4.9 650 

Tabell 2 Egenskaper hos vissa superkondensatorer 
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Vätgas 

Lagring av vätgas ombord fordon är ett område där mycket forskning sker, väte i vätskeform 

har en specifik energi av 2,36 kWh/l. Problemen är dock att flytande väte måste förvaras vid 

väldigt låga temperaturer. Väte kan även bindas i ”grafit nanofibrer”, vilket är högsta mode 

inom vätelagring. Forskare vid Northwestern University i Boston hävdar att denna teknik 

möjliggör räckvidder på 8000 km för bränslecellsbilar. Dessa rapporter har dock mötts med 

viss skepsis ifrån den övriga forskarvärlden och mycket forskning återstår innan tekniken med 

nanofibrer är mogen för praktiskt bruk. 

 

 
Figur 10 Kraftig förstoring av kristallin kol-nanostruktur lämplig för vätelagring 

 

Svänghjul 

Vid energilagring medelst svänghjul lagras energin mekaniskt i ett hjul eller skal som snurrar 

med enorma varvtal upphängda i kraftiga och noggrant kontrollerade magnetfält. Det är 

möjligt att uppnå hög specifik effekt men låg specifik energi, och även svänghjulen är en 

omogen teknik som har många års forskning kvar innan den eventuellt kan användas i 

kommersiella tillämpningar. Svänghjulens stora rotationshastigheter är även potentiellt farliga 

vid olyckor.  
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Figur 11 Principskiss av svänghjul för energilagring 

 

Steam Buffer 

Steam Buffer, eller ångbuffert på svenska är en teknologi som utvecklats för att lagra 

överskottsenergi hos en petroleum-ånghybrid. Steam Buffern kan liknas vid avlånga tryckkärl 

med liten diameter där ånga lagras under högt tryck. Steam Buffern har en specifik energi 

som motsvarar blybatteriets, ca 35Wh/kg men en avsevärt högre specifik effekt, nämligen 

över 10kW/kg. Steam Buffern har därmed kapacitet att ta tillvara de stora effekter som bildas 

vid regenerative braking hos relativt tunga fordon.  
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Hybrider 

Som påpekats i inledningen till detta arbete så är syftet med att fusionera två olika motorer till 

ett hybridsystem att minimera de ingående komponenternas nackdelar men behålla deras 

fördelar. Ett hybridfordon är alltså ett fordon som använder två distinkt olika kraft- eller 

bränslekällor. Exempel på hybridfordon kan alltså vara så olika som: 

 

 En trampmoped som kan framföras både med muskelkraft eller en bensinmotor 

 En segelbåt med en utombordsmotor 

 En bil med en förbränningsmotor samt en elmotor. 

I denna rapport fokuserar vi som sagt på bilar. I nedanstående ansträngning att kategorisera de 

olika typerna av hybridfordon kommer rapportförfattaren att konsekvent använda sig av en 

petroleum-el-hybrid som exempel. 

Indelning efter layout 

Hybridfordonen kan indelas i två huvudgrupper beroende på systemens layout; 

parallellhybrider och seriehybrider.  

 Parallellhybriden är den vanligaste konfigurationen, den schematiska bilden 

nedan visar en parallellhybrid där en förbränningsmotor och en elmotor ingår. I 

parallellhybriden är båda kräftkällorna mekaniskt förbundna med drivlinan. Toyota Prius, det 

mest välkända hybridfordonet i drift idag är en parallellhybrid. 

 

 
Figur 12 Schematisk bild över layouten hos en parallellhybrid 

 

Hos motsvarande seriehybrid driver förbränningsmotorn endast en generator och 

är inte kopplad till fordonets drivaxel. Generatorn både laddar batterierna och driver en 

elmotor som i sin tur driver fordonet framåt. Vid stora laster drar elmotorn ström både från 

batterierna och från generatorn. Layoten kan skilja sig mellan olika koncept, man kan 

exempelvis använda sig av flera motorer, en vid varje hjul. Det som gör den till en seriehybrid 

är dock att den ena kraftkällan, i det här fallet förbränningsmotorn, inte är kopplad till 

drivlinan. 
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Figur 13 Schematisk bild över layouten hos en seriehybrid 

 

 Seriehybriden har den fördelen att den är mekaniskt enklare än 

parallellhybriden. Hos parallellhybriden krävs en invecklad transmission som sammankopplar 

de båda kraftkällorna med drivaxlarna. Hos ovan nämnda seriehybrid är det alltså endast 

elmotorerna som är kopplade till hjulen, de är dessutom effektiva över ett brett register, vilket 

ytterligare reducerar behovet av komplexa växellådor.  

Indelning efter grad av hybridförmågor 

 Ett annat sätt att kategorisera hybridfordon är efter grad av hybridförmågor. 

Man delar då in fordonen i fyra kategorier: 

 

 Full-hybrid 

 Power-assist-hybrid 

 Mild-hybrid 

 Plug-in-hybrid 

I kategorin full-hybrid hamnar de fordon som kan köras på antingen förbränningsmotorn, 

elmotorn eller en kombination av de båda. Dessa fordon är alltså av nöden även 

parallellhybrider. Ovan nämnda Toyota Prius faller inom denna kategori, tillsammans med 

exempelvis Ford Escape 
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.  

Figur 14 Escape, en full-hybrid från Ford Motor co. 

 

 Hos full-hybriden ställs stora krav på lagringskapaciteten, det vanligaste 

alternativet är stora och skrymmande batterier. Då full-hybriden även är en parallellhybrid 

plågas den av samma krav som nämndes ovan på en komplex transmission som länkar 

förbränningsmotorn och elmotorn till drivlinan.  

  I kategorin ”Power-assist-hybrids” finner man de fordon som inte har fullt 

samma grad av hybridisering. Dessa hybrider använder förbränningsmotorn som primär 

kraftkälla men har även en elmotor som bidrar med kraft vid stora effektuttag. Elmotorn i det 

här fallet kan ofta liknas vid en överdimensionerad startmotor som alltså inte bara används för 

att starta bilen utan även kopplas in vid större laster. De fordon som placerar sig i denna 

kategori kan alltså inte framdrivas med kraft enbart från elmotorn. Den huvudsakliga fördelen 

med denna konfiguration är att förbränningsmotorns storlek kan reduceras så att den körs 

närmare sin maximala kapacitet när fordonet som helhet framförs under dellast. Detta är 

önskningsvärt då förbränningsmotorn som sagt har störst verkningsgrad vid fullast.  
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Figur 15 En kompakt elmotor, markerad med rött, ses placerad mellan förbränningsmotorn 

och transmissionen i Hondas IMA system, en Power-assist-hybrid 

 

 Mild-hybrider är inte hybrider i egentlig mening då elmotorn inte bidrar alls till 

framdrivningen. Jämförelsen med en överdimensionerad startmotor är ännu mer träffande i 

dessa fall där elmotorn endast används för att snabbt kunna återstarta förbränningsmotorn och 

på så sätt tillåta att den stängs av när fordonet bromsar, rullar eller står stilla. 

Bränslebesparingar på ca 10 % har uppmätts hos mild-hybrider. 

Den sista kategorin är plug-in-hybrider, dessa är full-hybrider som även kan 

laddas via elnätet. 
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Figur 16 Mercedes Sprinter Plug-in-hybrid 

 

De har ofta sådan batterikapacitet att förbränningsmotorn aldrig behöver kopplas in vid 

kortare pendling. Många biltillverkare har annonserat planer på att lansera Plug-in-hybrider 

inom den närmaste framtiden, däribland Volvo och SAAB. I Kalifornien arbetar ”The 

California Cars Initiative” med att konvertera Toyota Prius av 2004 årsmodell och nyare till 

vad de kallar Prius+ som alltså kan laddas via elnätet.  

 

Indelning efter ingående komponenter 

Slutligen så kan de olika typerna av hybrider även delas in efter vilka kraftkällor och 

energilagringsalternativ som ingår i koncepten.  
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Aktuella Hybridkonfigurationer 

I detta avsnitt kommer de konfigurationer av ovanstående kraftkällor/energilagringssystem, 

som rapportförfattaren finner realistiska, att behandlas.  

 

Bensin-bensin 

Det existerar redan idag bilar med cylinderavstängning. Man kan till exempel köpa en Jeep 

Cherokee med en 5,7-liters Hemi V8 där motorn bara körs på fyra cylindrar vid låga laster. 

Det kan med litet god vilja anses vara en seriehybrid mellan två mindre fyrcylindriga 

bensinmotorer.  

 Att stänga av hälften av cylindrarna innebär flera komplikationer, avancerad 

mekanik för styrning av ventilerna krävs så att motståndet att dra runt de döda cylindrarna kan 

hållas så lågt som möjligt. Den mekaniken kompliceras ytterligare av att man inte kan stänga 

av ena sidan av en vinkelmotor utan måste dela upp de avstängda cylindrarna mellan båda 

cylinderbankar. Vidare så måste de avstängda cylindrarnas temperatur hållas uppe, ofta 

genom att cirkulera avgaserna från de som är i drift. För att komma till rätta med 

bensinmotorns låga verkningsgrad krävs även att så stor del av motorn stängs av att de 

kvarvarande cylindrarna körs på så nära maximal effekt som möjligt. 

 Huruvida Jeep gjort alla ovanstående åtgärder är okänt, det är inte omöjligt att 

de nöjt sig med att stänga av tändningen och bränsletillförseln för de berörda cylindrarna och 

gjort antagandet att de inte är avstängda länge nog för att kallna. I vilket fall som helst ger 

tekniken så pass låga vinster att den är relativt ointressant i hybrid-diskussioner.  

 

Bensin-CAT 

En bensin-luftbils-hybrid är vad Tata-motors föreslår. En seriehybrid där en liten bensinmotor 

körs endast för att driva en kompressor och fylla trycktanken vid behov är en lösning som 

låter bensinmotorn köras på full effekt och maximal verkningsgrad. Man får även fördelen av 

bensinens höga energiinnehåll. 

 Nackdelarna innefattar dock stora förluster vid komprimeringen av luft, 

verkningsgraden för hela systemet skulle bli väldigt låg om bilen endast kördes med bensin 

som bränsle. Bensinmotor, bensintank, luftmotor, trycktank, kompressor, transmission, och 

alla rör för att förbinda de olika delarna utgör även ett stort, komplext och därigenom dyrt 

system. Om man dessutom betänker att luftmotorn som skall driva hela bilen endast utvecklar 

25 hk kommer man snart fram till att konceptet inte är särskilt lyckat. CAT systemet förefaller 

dåligt lämpat för att ingå i ett hybridkoncept utan gör sig bäst i en ren luftbil som endast körs 

korta sträckor och tankas med komprimerad luft.  

 

Bensin-ECE 

En Bensin-ECE-hybrid tillvaratar spillvärmen från avgassystemet hos en förbränningsmotor 

och använder den till att förånga vätska. Ångan leds sedan till en expander där värmen 

omvandlas till mekaniskt arbete och återförs till drivlinan. BMW har visat upp ett sådant 

koncept som de kallar för Turbosteamer och anger att det kan sänka förbrukningen hos deras 

bilar med 15 %. 

 Tekniken är intressant för att sänka förbrukningen i befintliga bensinmotorer, 

men är fullständigt otillräcklig när det gäller att ta fram ett hållbart alternativ för framdrivning 

av personbilar i framtiden. Enligt BMW:s förslag skulle vi fortsätta köra runt med stora 

förbränningsmotorer som körs på dellast 90 % av tiden och med fossila bränslen som 
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huvudsaklig energikälla. Bensin-ECE hybriden har alltför mild grad av hybridegenskaper för 

att ge tillräckliga fördelar. I likhet med deras Hydrogen 7 som behandlats tidigare, kan detta 

uppfattas som ett extravagant försök att slippa ta tag i problemen med den kraft och det 

engagemang som saken kräver. 

 
Figur 17 BMW: s Turbosteamer 

 

Petroleum-BEV 

Det här är den vanligaste hybriden på vägarna idag, på goda grunder. Den använder befintlig, 

beprövad teknik och den adresserar de allvarligaste nackdelarna hos förbränningsmotorn och 

elmotorn. I en seriehybrid där förbränningsmotorn endast körs för att ladda batterierna, och då 

körs med fullast, minimerar man det negativa med dennas låga verkningsgrad samtidigt som 

man får en avsevärd räckvidd.  



 29 

 
Figur 18 Toyota Prius, en välkänd petroleum-BEV-hybrid 

 

 I den närmsta framtiden, i väntan på vätelagring med större kapacitet och 

billigare och tåligare bränsleceller, är ICE-BEV-hybriden förmodligen den bästa lösningen för 

personbilar med krav på lång räckvidd. Konceptet bör dock kompletteras med kondensatorer 

med tillräckligt hög specifik effekt för att ta tillvara på energin vid regenerative braking.  

Diesel-diesel 

Enligt samma resonemang som för bensin-bensin-hybriden kan man tänka sig en diesel-

diesel-hybrid där man utnyttjar cylinderavstängning. Dieselhybriden blir dessutom aningen 

mindre komplex eftersom det inte finns något gasspjäll och det blir aningen enklare att 

minimera motståndet hos de döda cylindrarna. 

 På samma sätt som bensinhybriden så är även dieselhybriden otillräcklig för att 

utgöra en hållbar transportlösning för framtiden. 

Diesel-CAT 

Eftersom en dieselmotor är effektivare än motsvarande bensinmotor så blir även diesel-CAT-

hybriden effektivare än motsvarande bensinhybrid. Det är dock inte tillräckligt för att göra 

konceptet framgångsrikt och det avfärdas på samma grunder som bensin-CAT-hybriden ovan. 

Diesel-ECE 

Denna teknik, som bedömdes otillräcklig för personbilar kan fortfarande vara väldigt 

intressant för tunga fordon med dieselmotorer, där räckvidden hos diesel är en nödvändighet. 

En ånggenerator placerad i grenröret, en steam buffer och en expander kopplad till drivlinan 

kan öka verkningsgraden hos tunga fordon till 50 %. Diesel-ECEns främsta fördel gentemot 

en diesel-BEV är steam bufferns specifika effekt som har kapacitet att tillgodogöra sig 

effekten vid regenerative braking, till skillnad från tillgängliga batterier.  

 Energi lagrad i steam buffern kan användas för att driva en APU vid 

stillastående. Den miljöpåverkan som resulterar av att lastbilschaufförer i varma länder kör 
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dieselmotorn hela nätterna för att hålla A/C:n igång kan inte enkelt ignoreras. Detsamma 

gäller för deras kollegor i kyligare klimat som vill ha varmt i kupen. Båda dessa funktioner 

skulle istället kunna drivas med energi lagrad i Steam Buffern. 

Om tekniken blir en kommersiell framgång eller ej beror på hur snabbt 

konkurrerande teknik såsom superkondensatorer utvecklas.  

BEV-Vätgas 

Då en BEV och en vätgasbil delar ungefär samma för- och nackdelar år detta ingen lyckad 

fusion. 

BEV-CAT 

Med samma argument som för BEV-Vätgas hybriden är detta ingen lyckad korsning. 

Vätgas-ECE 

Denna hybrid kan vara lyckad för att öka verkningsgraden hos en vätgasbil med 

förbränningsmotor, men då en vätgasbil med förbränningsmotor är en ytterligt dålig ide redan 

från början så blir hybriden bara en marginellt mindre dålig ide. Kanske något för BMW att 

sätta tänderna i? 

 

Analys, diskussion och slutsatser 

För majoriteten av personbilar som endast körs korta sträckor rekommenderas en BEV, den 

kan laddas på nätterna när kraftverken går på sparlåga och en laddning täcker dagsbehovet.

 De personbilar som körs längre sträckor är bäst betjänta av en petroleum-BEV-

hybrid, helst med diesel som drivmedel. Båda ovanstående tekniker är i dagsläget tillräckligt 

utvecklade för att produceras i stor skala till ett attraktivt pris och tillgänglig infrastruktur kan 

i stor utsträckning användas.  

 Över en period av tio år får man sedan ta ställning till om vätgaslagring och 

bränsleceller hunnit om batterier i utvecklingen och utgör ett bättre alternativ. De 

biltillverkare som idag satsar pengar på orealistiska högprofil-projekt inom bränsleceller, 

förbränningsmotorer som går på vätgas, samt ånghybrider, gör troligtvis så för att komma 

undan de stora ansträngningar det innebär att lansera koncept som verkligen håller. 

 För tunga fordon i yrkestrafik är diesel-ECE ett lovande koncept baserat på 

realiserbar teknik, med en ånggenerator, en steam buffer och en expander kan effektiviteten 

ökas avsevärt. Den stora fördelen gentemot en diesel-BEV hybrid är steam bufferns 

överlägsna specifika effekt som gör att den kan tillvarata effekten som genereras vid 

regenerative braking, denna fördel kan dock försvinna snart om superkondensatorerna 

fortsätter utvecklas i den takt de gör.  
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