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Sammanfattning 
Denna rapport är en kandidatexamensavhandling gjort vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, 

under februari till maj 2011. Den behandlar framtagandet av ett koncept till en miljövänlig 

pendlarbil för storsäder och tar upp viktiga faktorer som skulle kunna användas vid en fortsatt 

vidareutveckling av bilen. 

 

Dagens storstäder växer allt mer både i storlek och populationen. Detta kräver därför att 

möjligheterna för smidig och miljövänlig transport i innerstäderna ses över. I dagens läge är det 

mycket trafik i storstäderna, speciellt i under rusningstimmarna när många åket till och från 

arbetet. Dock finns det inte särskilt många miljövänliga, smidiga och kostnadseffektiva alternativ 

för pendlare som ska till jobbet. I Stockholm kan cyklar hyras, men annars är det bara kollektiv-

trafiken som finns till hands, och inga andra individuella transportmöjligheter förekommer.  

 

Syftet med detta projekt har varit att utveckla en miljövänlig ensitsig bil för innerstäder som kan 

minska miljöbelastningen i storstäderna. Samtidigt önskades också att utveckla en ny typ av 

transportmöjlighet som ett ytterligare alternativ för de som pendlar till och från arbetet och som 

skapar en större frihet än de befintliga alternativen.  

 

Genom att studera redan befintliga miljöbilsprojekt och typer av klassificeringar jämfördes olika 

utformningsmöjligheter. En kravspecifikation med bra områden från de olika befintliga miljö-

bilarna blandat med nytänkande sattes ihop och en vidare undersökning och utveckling av bilen 

kunde genomföras. Olika typer av drivning, drivmedel och material undersöktes också. Genom 

diskussion inom projektgruppen sattes all insamlad information ihop till ett slutgiltigt oncept. 

 

Den slutgiltiga konceptbilen är driven av en elmotor med en maximalt effekt på 15 kilowatt som 

får sin kraft från ett litiumjonbatteri. Den kommer att kunna köras på både A- och B-behörighet 

och vara registrerad som en fyrhjulig motorcykel. På så sätt kostar biltullarna som finns i 

Stockholm ingenting och fler personer skulle kunna köra bilen. Materialen i bilen är valda så att 

den ska bli så lätt som möjligt för att klara av kravet på en totalvikt på 400 kilogram som 

motorcykelklassificeringen har. 
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Abstract 
This paper is a Bachelor's Degree Thesis written at KTH, the Royal Institute of Technology, 

during February to May 2011. It describes the process of developing a concept for an environ-

mentally friendly commuter car for big cities and brings up important factors that could be used 

for continued development of the car. 

 

Today's cities are growing increasingly both in size and population. This requires therefore that 

the opportunities for flexible and environmentally friendly transportation in inner cities to be 

reviewed. Today there’s a lot of traffic in large cities, especially in peak hours when many 

people goes to work. However, there are not very many eco-friendly, flexible and cost efficient 

alternatives for commuters going to work. In Stockholm, bicycles can be rented, but otherwise 

it's only public transport at hand, and no other individual transport opportunities exist. 

 

The purpose of this project was to develop an environmentally friendly single-seated car for the 

inner cities that can reduce the environmental impact for large cities. At the same time it is 

desired to develop a new type of transportation option as an additional option for those who 

commute to work and that create more freedom than the existing alternatives. 

 

By studying existing eco-car projects and different types of classifications various design options 

were compared. Specifications with good parts from the various existing environmental cars 

mixed with fresh ideas were put together and a further investigation and development of the car 

could be implemented. Different types of engines and motors, fuel and materials were also 

examined. Through discussion within the project team the collected information were put 

together into a final concept. 

  

The final concept car is powered by an electric motor with a maximum output of 15 kilowatts, 

which is powered by a lithium ion battery. It will be legal to drive with multiple types of driving 

licenses and will be registered as a four-wheeled motorcycle. This will make the car tax free in 

Stockholm and open up for more people to drive it. The materials of the car are selected so that it 

will meet the motorcycle classification requirement of a total weight of 400 kilograms. 
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1  INLEDNING 
 

1.1  Bakgrund 
Dagens städer växer allt mer och blir allt större. Det gäller både antalet invånare och storleken av 

städerna. Med en ökad befolkning ökar självklart behovet att kommunaltrafik men även av 

individuella transportmöjligheter. För att kunna hantera denna utveckling krävs att nya system 

för transport utvecklas. Det är av stor vikt att dagens samhälle samtidigt värnar om miljön och på 

så sätt skapar en hållbart samhälle på längre sikt. Det finns i dagens läge ett hyrsystem som låter 

personer hyra cyklar som kan hämtas och lämnas på valfri hyrstation. Genom att applicera denna 

teknik på ett system av miljövänliga transportfordon skulle nya transportmöjligheter kunna 

skapas. Detta system skulle även kunna ersätta dagens befintliga biltransporter inuti städer och 

på så sätt skapa en bättre stadsmiljö. 

 

1.2  Syfte 
Eftersom allt fler blir miljömedvetna inser de att dagens bilanvändning måste förändras har det 

här arbetet en stark grund att stå på. Ett nytt synsätt och användning av dagens bilar måste 

utvecklas. Genom att granska och utveckla ett nytt system av hyrbilar för stadsmiljö kan denna 

utveckling starta. Systemet ska vara hållbart både i miljö- och kostnadsaspekt vilket ligger bra i 

tiden.  

 

1.3  Mål 
Detta projekt strävar efter att ta fram ett koncept för en framtida hyrbil för pendling till och från 

arbetet. Tanken är att erbjuda individuell transport på ett nytt sätt. Bilen ska kunna hyras vid 

olika stationer i städer och sedan lämnas av på valfri station efter användning. Konceptet ska 

vara miljöanpassad och lämna så litet avtryck på miljön som möjligt. Den ska rymma en 

passagerare och ha utrymme för ett handbagage så som en ryggsäck, ett par matkassar eller ett 

mindre resebagage. För att tillåta resor i och i anslutning till storstäder önskas en körstrcka på 

ungefär 100 kilometer. 

 

1.4  Metodik 
Framtagandet av konceptbilen kommer ske genom en genomgående informationsinsamling och 

en bearbetning av den insamlade informationen. Med detta som grund kommer ett slutgiltigt 

konceptförslag på hur en framtida pendlarbil presenteras.  

 

För att starta och skapa en förståelse dagens utveckling kommer till en början dagens befintliga 

projekt att granskas. Bilindustrin utvecklas ständigt och har många pågående projekt. Utifrån 

dessa kan kunskap inom både utformning och teknik erhållas. Med en översikt över detta kan 

tekniker kombineras för att optimera det slutgiltiga konceptet. 

 

Det finns mängder av olika typer av fordon idag och dess klassificeringar skiljer sig åt. Genom 

att granska dessa kan den klassificering som passar konceptbilen bäst väljas.  

 

Materialförståelsen i detta projekt är av stor vikt då detta påverkar bilen i stor utsträckning, både 

i hållbarhets- och kostnadsmässigt. Genom tidigare kunskaper inom tillverkningsmaterial och 

vidare informationssökning kan det avgöras vilka material som i dagens läge är aktuella att 

använda. 

 

En annan del av stor vikt är drivningen av fordonet och dess drivmedl. Det finns många 

befintliga system som kan appliceras men det kommer även nya som kan vara intressanta. Dessa 

kommer att studeras för att kunna avgöra vilket av dessa som uppfyller givna kravställningar. 
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1.5  Avgränsningar 
För att hålla projektet på en lagom nivå begränsas vissa delar. Det som är av stor vikt i detta 

arbete är miljön men samtidigt att hålla ner kostnaden vid en produktion av bilen. Detta gör att 

de nya tekniker som i dagens läge är för dyra och inte riktigt har tagit fart inte kommer att 

bearbetas. 

 

Eftersom bilen kommer att hållas så liten som tänkbar möjligt har det även valts att inte bearbeta 

klassificeringen bil, denna anses kunna kringgås med hårdare begränsningar av vikt och 

motoreffekt. Det har även valts att inte bearbeta bensin då denna i dagens läge inte passar de mål 

som anses viktiga för projektet. 

 

Projektet kommer även att inrikta sig mot att ta fram en helhetslösning för en tänkbar pendlarbil 

och kommer alltså inte gå in på komponentnivå i resultatet. 
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2  GENOMFÖRANDE 
 

2.1  Befintliga projekt 
 

Renault Twizy 

 
Figur 1. Renault Twizy [1] 

 

Twizy är en nyutvecklad elbil av Renault som kommer börja säljas i slutet av 2011. Bilen är en 

liten stadsbil men utrymme för två personer. Den är i sig själv ganska kompakt och är endast 2,3 

meter lång och 1,2 meter bred. Utöver själva kostnaden för bilen tillkommer en ytterligare avgift 

på cirka 400 kronor per månad för batteriet som hyrs. Månadskostnaden innefattar även skatter 

för en årlig körsträcka på 7 500 kilometer. 

 

Bilen kommer i två utföranden med olika motoreffekter. Den större modellen har en effekt på 15 

kilowatt och kräver körkort, den mindre, med en effekt på fyra kilowatt, kan i vissa länder köras 

utan körkort. Twizy har batterikapacitet på sju kilowattimmar och laddas genom ett traditionellt 

eluttag på 220 volt och tio ampere. Batteriet laddas på ungefär 3-3,5 timmar vilket ger en 

körsträcka på cirka 100 kilometer.  

 

Säkerhetsmässigt är Twizy utrustad med både deformationszoner och krockkudde fram. Föraren 

har ett fyrpunktsbälte medans passageraren spänner fast sig med ett vanligt trepunktsbälte. Enligt 

Renault har bilen även en låg tyngdpunkt vilket hjälper att hålla bilen stadig. Totalvikten är 450 

kilogram där batteriet väger 100 kilogram.  

 

Lastmässigt finns ett låsbart förvaringsfack på 31 liter under passagerarsätet, detta kan utvidgas 

till 55 liter vid behov. Den fullständiga beskrivningen av Renault Twizy finns att läsa på 

engelska i Bilaga 1. 
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Tango Electric 
 

 
Figur 2. Tango Electric [2] 

 

Tango är utvecklad av det amerikanska företaget Commuter Cars Corporation. Bilen är byggd 

kring en stålbur som är testad att kunna klara en krasch på 200 miles per hour, vilket motsvarar 

över 300 kilometer per timme. Allt hos bilen ligger i tekniken under skalet. Motorn i bilen är en 

likströmsmotor på motsvarande ungefär 805 hästkrafter. Bilen accelererar från 0 till 100 

kilometer per timme på fyra sekunder, vilket är väldigt snabbt för den här typen av bil. Det 

smarta hos bilen är dess dimensioner. Den är nämligen byggd för vara anpassad till ett halvt 

körfält i USA och har tillstånd att köra mellan körfälten vid köbildning, liknande det motorcyklar 

kan göra. Bilen tar upp till två passagerare som båda kan sitta komfortabelt. Trots bilens knappa 

storlek väger den otroliga 1,4 ton. Anledningen till denna vikt är för att bilen ska klara kraftiga 

lutningar i sidled utan att bilen välter. Tango klarar en lutning på 56 grader, vilket är det samma 

som en Porsche 911. För hela den tekniska specifikationen, se Bilaga 2. 

 

Z-Cart 
 

 

Figur 3. Z-Cart [3] 

 

Denna bil är till skillnad från de andra koncepten tillverkad av en privatperson i endast en 

upplaga. Den har fått sitt utseende ifrån den klassiska radiobilen. Tanken, enligt skaparen, var att 
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visa hur det i dagens läge går att utveckla något smart relativt enkelt. Enkla hjulupphängningar 

och fjädrig gör att bilen är relativt stel men ger ändå en viss komfort. För att hålla nere vikten 

och öka miljövänligheten är ramen gjord av polyeten. För att minska komplikationer som kan 

uppstå vid för komplicerade konstruktioner har skaparen försökt att minimera antalet delar i 

bland annat ramen. Bilen i sig drivs av en likströmsmotor som direkt kan laddas via ett 

traditionellt eluttag. Hjulen är är hämtade från en motorcykel, vilket gör att bilen får ett bra grepp 

men ändå lyckas hålla nere vikten. Att försöka driva bilen med grovre cykeldäck har provats, 

men visade sig olämpligt då slitaget blev för stort. 

 

Slutsatser 
För att kunna utveckla ett nytt koncept för pendlarbilar med inriktning för stadsbruk krävs det att 

hålla nere storleken på fordonet. Alla de granskade fordonen har relativt små dimensioner, vilket 

kan ses i Tabell 1. Dock får inte storleken ge för stort avkall på säkerheten. Genom att efterlikna 

de mått som finns hos de befintliga projekten skapas en god grund för vidareutvecklingen. Ett av 

de mest begränsade måtten är bredden hos fordonet. Genom att eftersträva en bredd på ungefär 

en meter kan bilen teoretiskt sett köras två i bredd då ett fordon endast skulle ta upp ett halvt 

körfält. Detta skulle kunna bidra till ett bättre trafikflöde då fler bilar av denna typ skulle kunna 

köra på detta sätt. 

 

Fordon Bredd Längd Höjd Vikt 

Renault Twizy 1 190 mm 2 320 mm 1 460 mm 450 kg 

Tango Electric 1 000 mm 2 500 mm 1 500 mm 1 400 kg 

Z-Cart Mått saknas    

Tabell 1. Gämförelse mellan de olika fordonens dimensioner. 

 

För att kunna göra det möjligt för allmänheten att hyra dessa bilar till en rimlig kostnad krävs det 

en relativt simpel konstruktion. Genom att hålla mängden delar och komponenter nere minskar 

kostnaden för montering. 

 

För att kunna garantera fordonets säkerhet kommer konceptets grund bygga på en stålbur som 

sedan kläs med en kaross för estetik och väderskydd. Detta ger en säker konstruktion som liknar 

normalstora bilar som tillverkas idag. 

 

2.2  Fordonsklassificeringar 
Olika klassificeringar granskas för att undersöka huruvida bilen skulle kunna köras med olika 

körkortsbehörigheter, slippa tullavgifter och för att minska skatter och avgifter. Detta kan 

påverka mycket kring bilen och anses därför som en viktig del. Nedan följer de granskade 

klassificeringarna som ansågs vara de som var mest relevanta. 

 

Motorcykel 
En motorcykel är ett fordon med [4]: 

 två eller tre symmetriskt placerade hjul som är konstruerat för en högre hastighet än 45 

kilometer per timme, eller om det har en förbränningsmotor som har en större cylindervolym 

än 50 kubikcentimeter. 

 fyra hjul som har en tjänstevikt på högst 400 kg och en högsta motoreffekt som inte är högre 

än 15 kilowatt (fyrhjuling). För fordon med eldrift räknas inte vikten av batterier in i 

fordonets vikt. 
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Du behöver inte använda hjälm i tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri. Då ska du istället 

använda bilbälte. Du får bara ha en passagerare och han eller hon ska sitta på avsedd plats. Med 

andra ord får små barn inte sitta framför dig. 

 

För att framföra tre- eller fyrhjulig motorcykel ska du ha körkort med behörighet A eller B. 

 

Fyrhjuling 
Det finns olika varianter av fyrhjulingen, följande är de vanligaste: 

 Terrängfordon, även kallat ATV (All Terrain Vehicle) 

 Quadricycle, som är en fyrhjulig motorcykel 

 Moped 

 Lekfordon 

 Traktorer 

 

Slutsatser 
Utifrån detta kan det konstateras att fordonet skulle kunna klassificeras som en fyhjulig 

motorcykel och då kunna köras med antingen A- eller B-behörighet, vilket skulle vara väldigt 

bra. Att batteriernas vikt inte räknas in i tjänstevikten är också en fördel som gör det enklare att 

hålla en eldiven bil inom ramarna för klassificeringen. 

 

2.3  Trängselskatt 
I Stockholm används ett system för trängselskatt i innerstan och tullstationer finns uppsatta på 

alla infarter. I dag är miljöbilar subvetionerade och betalar ingenting i dessa tullar, men detta 

kommer inom en snar framtid att ändras. 

 

”Fordon som enligt uppgift i Transportstyrelsens vägtrafikregister är utrustade med teknik för 

drift* 

 

a) helt eller delvis med elektricitet eller annan gas än gasol, eller  

b) med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol. 

 

*Undantaget gäller till och med juli 2012 för fordon som är införda i vägtrafikregistret före den 

1 januari 2009. Fordon som införs efter detta datum undantas inte från trängselskatt.”[5] 

 

Detta innebär alltså att oavsett drivmedel kommer alla fordon klassificerade som bil att behöva 

betala trängselskatt. Dock har motorcykel, oavsett antal hjul, inget krav på betalning av 

trängselskatt och som det ser ut i dag kommer detta inte att ändras. En klassificering som 

motorcykel skulle alltså innebära billigare resekostnader vilket med all säkerhet skulle motivera 

allmänheten att resa med detta pendlarkoncept. 

 

2.4  Tillverkningsmaterial 
 

För att hitta rätt material till fordonet har en informationssökning även gjorts för olika vanliga 

konstruktionsmaterial för liknande applikationer. Många material har behandlats kort för att 

skapa en överblick och finns därför inte med i denna rapport. De material som verkar mest 

intressanta har behandlats mer ingående och följer nedan.  
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Metaller 
 

Stål 

Stål är en benämning för olika legeringar av järn med en kolhalt under 1,8 viktprocent [6]. Det 

vanligaste legeringsämnet är kol, men även andra ämnen som exempelvis krom, nickel och 

molybden används för att uppnå önskade egenskaper [7]. Överstiger legeringsämnena samman-

lagt fem procent kallas stålet höglegerat stål. Stål går att forma plastiskt både varmt och kallt och 

det kan även härdas på olika sätt. Det går även att materialåtervinna stål.  

 

Stål framställs genom att bryta järnmalm som finns mycket rikligt i jordskorpan. Järn är det 

fjärde vanligaste grundämnet på jorden. Malmen krossas sedan för att sortera bort så mycket av 

stenmaterialet som möjligt. Det utsorterade järnet förädlas ytterligare i en masugn och råjärn fås. 

Råjärnet har en mycket hög kolhalt så kolet tillsammans med andra oönskade ämnen avlägsnas i 

en så kallad färskningsprocess. Nu är stålet klart för legering och härdning. 

 

Stål är ett av de vanligaste konstruktionsmaterialen idag [8] och används i allt från stora 

konstruktioner som hus och broar till mindre detaljer och applikationer i så gott som allt som 

tillverkas idag.  

 

Densitet 7 800-8 100 kg/m
3
 beroende på legering [9] 

Elasticitetsmodul 200 GPa [10] 

Sträckgräns 200-1 700 MPa beroende på legering [11] 

Tabell 2. Tekniska materialegenskaper för stål. 

 

Aluminium 

Aluminium är en relativt mjuk lättmetall och är en god ledare för både värme och elektricitet 

[12]. Densiteten och elasticitetsmodulen är ungefär en tredjedel av stålets motsvarande 

egenskaper, se även Tabell 2. Aluminium är duktilt och kan bearbetas genom skärande 

bearbetning, gjutning och extrusion. Det korroderar, men bildar vid rätt förhållanden, mellan pH 

4 och pH 9, ett oxidskikt som väldigt effektivt skyddar materialet [12]. Utanför detta intervall 

korroderar aluminium dock fort. Även vid kontakt med andra metaller, exempelvis koppar eller 

järn, kan korrosion uppstå.  

 

Aluminium framställs av bauxit, vilket är en mycket vanlig jord- eller bergart som innehåller 

mellan 50 och 60 procent aluminiumoxid. Aluminium är det tredje vanligaste grundämnet på 

jorden. Genom en kemisk process tas först ren aluminiumoxid fram. Rent, smält aluminium tas 

sedan fram med hjälp av en smältelektrolys i en speciell ugn. Detta är en väldigt energi-krävande 

process. Skulle aluminium istället återvinnas från exempelvis dryckesburkar krävs endas fem 

procent av energiåtgången vid framställning ur bauxit [12].  

 

Aluminium används bland annat för att göra brukar för drycker, flygplanskroppar, fälgar, folie 

för matförvaring, cykelramar och mycket mer.  

 

Densitet 2 700 kg/m3 [12] 

Elasticitetsmodul 70 GPa [13] 

Sträckgräns 7-11 MPa för rent aluminium,  

200-600 MPa för olika legeringar [13] 

Tabell 3. Tekniska materialegenskaper för aluminium. 
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Titan 

Titan är ett grundämne med låg densitet, det är mycket starkt till sin låga vikt och har god 

moståndighet mot korrosion. Trots detta används det ofta i legeringar med balnd annat stål, 

aluminium och molybden [14]. Titan är dock dyrare än både stål och aluminium, bland annat på 

grund av den dyra reningsprocessen, och är därför inte alltid ekonomiskt motiverat att använda 

[15].  

 

Titan finns i jordskorpan och är då bundet till syre i olika mineraler. Rent titan fås genom att 

upphetta mineralämnet utan syretillförsel i en så kallad krollprocess. Mineralerna kan antingen 

brytas i dagbrott eller tas till vara på genom muddring längs kuster.  

 

Titan används bland annat inom flyg- och rymdteknik, som implantat i människokroppen 

eftersom kroppen inte stöter bort metallen, i smycken eftersom det inte orsakar allergi och till 

vissa typer av högtalarmembran. Det används även i mycket stor utsräckning i sportsammanhang 

och används exempelvis för att tillverka tennisracketar, golfklubbor, olika cykelkomponenter 

och hästskor.  

 

Densitet 4 500 kg/m3 [14] 

Elasticitetsmodul 120 GPa [14] 

Sträckgräns 270-450 MPa för rent titan,  

800-1 200 MPa för olika legeringar [16] 

Tabell 4. Tekniska materialegenskaper för titan. 

 

Magnesium 

Magnesium är en relativt mjuk och lätt metall, densiteten är cirka en tredjedel av aluminiums, se 

även Tabell 4. Efter stål och aluminium är magnesium det mest använda konstruktions-

materialet, och det anses vara den viktmässigt bästa användbara metallen i konstruktions-

sammanhang [17]. Dock har rent magnesium inte tillräckligt bra hållfasthetsegenskaper, därför 

legeras det oftast med aluminium och zink [18]. Magnesium är en väldigt lättantändlig metall, 

men det är svårt att antända större detaljer av materialet utan det är oftast pulver eller liknande 

som kan antändas. Det är även väldigt svårt att släcka magnesium eftersom det brinner bra i 

kväve, koldioxid och vatten [19]. 

 

Magnesium framställs, likt aluminium, genom en smältelektrolys av magnesiumklorid. 

Magnesiumklorid förekommer relativt vanligt i jordskorpan, magnesium är det åttonde 

vanligaste grundämnet, men den största förekomsten är i havsvatten som salt. Genom att fälla ut 

magnesium som hydorxid ur saltet och låta det reagera med saltsyra fås magnesiumklorid som 

kan elektrolytiseras.  

 

Magnesium används bland annat i fyverkerier och nödraketer tack vare att det brinner så starkt. 

Magnesium används även i väldigt stor utsräckning inom bilindustrin, både inom motorsport och 

till personbilar. Vidare används metallen också i mycket vid tillverkning av bland annat 

telefoner, datorer och kameror.  

 

Densitet 1 740 kg/m3 [19] 

Elasticitetsmodul 45 GPa [19] 

Sträckgräns 150-300 MPa beroende på legering [20] 

Tabell 5. Tekniska materialegenskaper för magnesium. 
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Polymerer 
 

ABS-plast [21] 

ABS-plast är en styv, slagseg och kemikaliebeständig termoplast. Den är mycket vanlig som 

material i vardagsprodukter som hushållmaskiner, telefoner, dammsugare och kontors-maskiner. 

Inom bilindustrin används ABS-plasten bland annat i instrumentpaneler.  

 

ABS finns i flera olika kvalitéer med varierande egenskaper beroende på att materialets 

komponenter kan varieras på många olika sätt. Ytfinishen kan även göras väldigt bra. Dock är 

ABS känsligt för ultraviolett ljus och är därför inte lämpligt för utomhusbruk. Detta kan 

förbättras genom att lackera plasten eller blanda in kimrök, som är ett svart färgpigment 

bestående av kol [22], i den. 

 

Neopren [23][24] 

Neopren, eller polykloropen som det egentligen heter, är ett gummimaterial som är framställt på 

konstgjord väg. Det finns i ett antal varianter av neopren med olika egenskaper – skummad, 

krossad och komprimerad. Den skummade neoprenen innehåller gasblåsor, vilka tillåter 

materialet att komprimeras vid tryck. I den krossade neoprenen har man, som namnet antyder, 

krossat luftbubblorna. Det bidrar till att luften kan röra sig fritt i materialet. Den komprimerade 

neoprenen har under tillverkningen tryckts ihop. Det gör materialet mer stumt och liknar mer 

traditionellt gummi. Neopren är i allmänhet vattentätt, stötdämpande, värmeisolerande och 

oljebeständigt. Det är dock känsligt mot rivskador.  

 

Neopren används främst till dykardräkter, men har även andra användningsområden så som 

exempelvis fodral till bärbara datorer och mobiltelefoner. 

 

Kompositer 
 

Kolfiberkomposit [25] 

Kolfiberkomposit, oftast kallat bara kolfiber, är ett kompositmaterial bestående av en polymer, 

vanligtvis epoxi, som är förstärkt med en matris av kolfibrer. Materialet är väldigt starkt och lätt. 

 

Tillverkning av kolfiberkompositen kan ske på olika sätt beroende på hur många delar som ska 

tillverkas, delarnas geometri och vilken ytfinish de ska ha när de är klara. En metod som det 

finns flera varianter på går ut på att en form kläs med flytande polymer och fibrer av kol i flera 

lager. Detta läggs sedan in i en vakuumpåse för att förhindra att polymeren härdar för fort. 

Kolfiberkompositen kan även tillverkas genom att två formhalvor kläs med polymer och 

kolfibrer som sedan skurvas ihop för att bilda ett tryck på kompositen. Denna metod har fördelen 

att formen enkelt kan flyttas omkring och att kolfiberkompositen håller sig relativt fri från damm 

och smuts.  

 

Kolfiberkomposit har många användningsområden. Bland annat används det för att göra 

cykelramar, delar av segelbåtar, golfklubbor och i stor utsträckning i flyg- och bilbranschen.  

 

Glasfiberkomposit [26] 

Glasfiberkomposit består liksom kolfiberkomposit av en polymer som armerats med fibrer. 

Skillnaden är att fibrerna i glasfiberkomposit är gjorda av glas och polymeren oftast är polyester. 

Även glasfiberkomposit har mycket hög styvhet. 

 

Glasfiberkomposit används vid tillverkning av båtar och är det vanligaste materialet för att 

tillverka skrov till fritidsbåtar. Även karossdelar till bilar och andra fordon tillverkas av 
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glasfiberkomposit. Andra användningsområden för materialet är pilbågar och innebandy-

klubbor.  

 

Duroplast [27] 

Duroplasten är liksom både kol- och glasfiber en plast som är armerad med fibrer. Plasten som 

används är en härplast som är besläktad med bakelit som vanligtvis armeras med bomull. Detta 

ger ett material som är både stark och flexibelt och som lämpar sig bra för bilindustrin. 

Duroplasten har används i flertalet bilmodeller genom åren. Tillverkningen av plasten går till på 

så sätt att plastmaterialet tillsammans med bomullen pressas ihop i en form för att ge det önskade 

utseendet.  

 

2.5  Drivning och drivmedel 
 

Elmotorer 
De typer av elmotorer som i dagens läge anses mest aktuella är en asynkronmotor eller en 

permanentmagnets motor. Eftersom bilens strömkälla i så fall skulle vara ett batteri är det 

likströmsutformningar av motorerna som granskas. 

 

I dagens läge är det mycket tryck på att permanentmagneten kommer att ersätta asynkron-

motorn. Detta eftersom att man minskar förluster då rotorlindningen i asynkronmotorn ersätts av 

en permanentmagnet, vilken inte förbrukar någon elektricitet. Utifrån detta kan storleken 

minskas hos motorn utan att påverka vridmomentet, vilket resulterar i att effekten per vikt och 

storlek ökar. Genom att utveckla magneterna och använda nya typer av material kan även dessa 

förbättras. Dock förekommer diskussioner om dessa material då vissa uppfattas som begränsande 

i tillgång [28]. I drift är elmotorn mycket miljövänlig då den inte har något utsläpp. Det som 

skulle resultera i en påverkan på naturen i detta fall skulle vara själva produktionen av 

elektriciteten. 

 

Batterier 
I dagens utveckling av batterier är det de litiumbaserade ackumulatorer som är mest fördelaktiga 

och dessa klassas som de bästa i dagens läge [29]. De har stora fördelar inom såväl laddningstid 

som vikt och storlek. Dessutom håller batteriet mycket längre än exempelvis blybatterier. Det 

som i dagens läge tyvärr motarbetar förekomsten av litiumbatteriet är priset. Dock sjunker detta 

allt eftersom tekniken utvecklas. Litiumbatterierna har en hög energitäthet och anses mycket mer 

miljövänligt än exempel blyackumulatorn. Det vanligaste litiumbatteriet idag är litiumjon. Denna 

typ av batteri är även vanligt i dagens elektriska transportkoncept.  

 

Det finns många varianter av litiumbatteriet, bland annat litiumjon-polymer [30]. Genom att 

använda polymerer tas behovet av någon form av vätska eller gel i batteriet bort. Detta minskar 

risken för läckage från batteriet. Det bidrar även till att batteriet blir mindre känslig för 

överladdning, skador eller andra typ av övergrepp. 

 

En av de större fördelarna med litiumjon och litiumjon-polymerer är bland annat utformningen, 

det vill säga friheten i form och storlek. Detta bidrar till att det lättare kan anpassas och monteras 

på den avsedda produkten.  

 

Vätgas- och bränsleceller 
En bränslecell är ganska likt ett batteri [32]. Den största skillnaden är dock att elektriciteten 

skapas genom en kemisk reaktion. På grund av den kemiska reaktionen förbrukas ett material, 

vilket i vanligaste fallet är vätgas.  
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Utsläppen från en bränslecell är helt vanligt vatten och kan därför ses mycket miljövänligt. Dock 

är det produktionen som är det egentliga felet. I dagens läge är det mycket naturgas som används 

för att skapa vätgasen [31], men det används även olja och kol. De mer miljövänliga alternativen 

i dagens läge är mycket dyra och sker med hjälp av elektrolys med hjälp av ström från 

exempelvis vindkraft och vattenkraft. Man skulle även kunna vända sig till kemiindustrin, där 

förekommer vätgasen som en biprodukt vilket skulle kunna användas. 

 

Nackdelen med bränslecellerna är att det fortfarande i dagens läge är ganska otympliga och det 

är ganska svåra att förvara eller transportera vätgas utan att få för stora förluster. 

 

Diesel 
I dagens läge är dieseln ett av de populäraste drivmedlen i Sverige, en studie av nyregistrerade 

bilar 2010 visar att cirka 54 % av dessa var dieseldrivna. Nackdelen med diselbilen är dock att 

dessa beskattats hårdare än exempelvis bensindrivna.  

 

När förbränningsmotorer granskas har dieselmotorn en stor fördel. Många av de utvecklade 

dieselbilar som finns klarar miljöbilskravet för utsläpp, vilket innebär att de ligger under 120 

gram utsläppt koldioxid per kilometer. En av de större fördelarna hos dieselmotorn är dess 

bränsleförbrukning, vilket är mindre än hos exempelvis bensinmotorn. Detta ligger i att dieselns 

förbränningskonstruktion gör att förbränningscykeln skapar en bättre verkningsgrad [33]. 

 

Dieselbänslet tillverkas för det mesta av petroleum, men nya metoder med så kallad grön diesel 

har öppnat nya dörrar. Den relativt nya tekniken bygger på att använda restprodukter från 

skogsindustrin. Utifrån detta tillverkas något som kallas tallojla. Utifrån detta produceras sedan 

förnyelsebar grön diesel. Den slutgiltiga dieseln består till ungefär 15 % förnybar råvaror från 

skogsindustrin, 5 % utvunnen från raps och resterande fossila råvaror [34]. 

 

Det finns även studier som granskar och förbättrar det befintliga dieselbränslet. En ny 

doktorsavhandling från Chalmers visar att om diesel blandas med tio procent vatten kan 

utsläppen av sotpartiklar minskas med nästan 90 procent [35].  

 

Slutsatser 
Vid granskningen av drivning och drivmedel av olika slag tittades det främst på elmotorer, men 

för att vara säker på att det verkligen var det bästa behövdes även andra alternativ gås igenom. 

Förbränningsmotorerna representeras i den här informationssökningen av diesel som bränsle, 

vilket anses vara ett av de mer miljövänliga bränslena som används idag. Trots detta söktes ett 

drivmedel som kändes lite mer nytänkande, därför undersöktes elmotorn, men även vätgas- och 

bränsleceller som är på väg in i fordonsindustrin. Dock är påfyllnad av vätgas i stadsmiljö 

svårare än att ladda eller byta ett batteri vilket ger elmotorn och batterier en fördel. 
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3  RESULTAT 
 

3.1  Kravspecifikation 
En liten och enkel bil avsedd för en person. Uthyrning för pendling till exempelvis arbete kortare 

sträckor, upp till tio mil, mellan uthyrningsstationer. Bilen bör vara enkel att rengöra och 

underhålla varje dag på grund av det slitage som uppstår. Vidare bör bilen vara praktisk, det vill 

säga bland annat smidig att parkera och köra men ändå vara tillräckligt bekväm att färdas i och 

det ska finnas möjlighet till att medföra ett visst handbagage så som en väska, en matkasse eller 

liknande. Med andra ord ska den till viss del kunna ersätta kollektivtrafiken och bidra till en 

något större frihet och snabbare pendling.  

 

Bilen ska ha låg inverkan på miljön. Elmotorer är aktuellt i dagens läge. Bilen behöver inte klara 

av några jättelånga körsträckor, men uppladdning av batterier kommer vara kritiskt för att få ett 

snabbt genomflöde vid uthyrningsstationerna utan att tvingas ha stora mängder fordon som 

endast står och laddas. Det vara enklare att byta batteripaketet istället för att ladda det, så 

lättåtkomliga batterier är en fördel.  

 

Flexibel på så sätt att så många olika personer som möjligt kan köra den. Detta uppnås genom att 

fordonet registeras som en fyrhjulig motorcykel vilket betyder att den kan köras på både A- och 

B-behörighet. 

 

Kravspecifikation i korthet 

 Liten och enkel 

 Avsedd för uthyrning 

 Klara av kortare sträckor, upp till ungefärligt tio mil  

 Enkel att rengöra och underhålla 

 Praktisk 

 Låg miljöpåverkan 

 Snabb uppladdning 

 Lättbytta batterier 

 Billig tillverkning och billiga material 

 Låga skatter och avgifter 

 Kunna köras med flera körkortsbehörigheter 

 

3.2  Teknisk specifikation 
 

Klassificering 
För att få ett så pass smart och billigt fordon som möjligt granskades de olika fordons-

klassificeringarna. Det kunde dock relativt snabbt konstateras att för det mål som ville uppnås 

skulle motorcykelklassificeringen vara den bästa. Denna klassificering begränsar det fyrhjuliga 

konceptets tjänstevikt till 400 kilogram exklusive batterier och en maximal motoreffekt på 15 

kilowatt. Eftersom konceptet utformas efter stadsmiljö är dessa begränsningar inga problem. Att 

utveckla ett koncept med större effekt och tyngd skulle eventuellt bara orsaka över-

dimensionering av onödiga komponenter. Med motorcykelklassificeringen kan även fordonet 

framföras med dubbla körkortsbehörigheter, det vill säga både A- och B-körkort. Dessutom gör 

detta att konceptet inte skulle behöva betala trängselavgift då motorcyklar är befriade från detta.  
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Dimensioner 
 

Mått 

Utifrån den insamlade informationen kunde det konstateras att det störst begränsande värdet hos 

konceptet är bredden, eftersom körfält har en maximal bredd som begränsar. Genom att försöka 

nå ett mått som ligger på halva körfältsbredden kan det teoretiskt sett köra två bilar i samma 

körfält. Detta i sin tur skulle öka framkomligheten samt minska den plats bilen tar i trafiken. 

Från informationen om de redan existerande bilarnas mått kunde en uppskattning av det 

slutgiltiga måttet fastställas, se Tabell 6.  

 

Bredd 1 000 mm 

Längd 2 000 mm 

Höjd 1 500 mm 

Tabell 6. Uppskattning av bilens slugiltiga dimensioner. 

 

Vikt 

En tidig begränsning av vikten beror på de krav som kommer ifrån de klassificeringsmöjligheter 

som fanns. För att kunna registrera konceptet som fyrhjulig motorcykel krävs en begränsning av 

tjänstevikten. Denna vikt får högst uppgå till 400 kilogram exklusive batteriets massa.  

 

3.3  Drivning 
Det som kändes mest lovande och som är hållbart i en framtida stadsmiljö är en eldriven bil. 

Mycket ny forskning och utveckling bedrivs kring detta område och det öppnar allt fler dörrar 

för hållbar utveckling. 

  

Konceptfordonet drivs med en permanentmagnetsmotor som i sin tur kommer använda sig av 

litiumjonbatterier. Anledningen till valet av motor ligger i att förlusterna för permanent-

magnetsmotorn är betydligt lägre. Den högre verkningsgraden kommer på längre sikt bidra till 

en mer energisnål förbrukning. Detta i sin tur sparar även på energianvändning och miljön. Som 

tidigare nämnt om batterier är litiumjon ett av de bättre som lämpar sig bra för denna typ av 

applikation. För att få den önskade räckvidden på 10 mil behöver batteriet en ungefärlig 

kapacitet på sju kilowattimmar. 

 

3.4  Material 
 

Chassi 
Bilens chassi som kommer vara det som bär upp fordonet behöver vara starkt för att klara av de 

påfrestningar som det utsätts för, men samtidigt lätt för att inte göra överstiga den önskade 

tjänstevikten på 400 kilogram. Det ska även vara lätt att tillverka och sammanfoga olika delar. 

För att uppnå den styrka som krävs tillverkas grundstommen av rostfritt stål. Det rostfria stålet är 

mer motståndskraftigt mot korrosion än vanligt stål, vilket även underlättar skötseln av fordonet. 

De rörliga delarna av bilens chassi och andra detaljer kommer att tillverkas av aluminium som är 

en betydligt lättare metall än stål, men som ändå fungerar bra som konstruktionsmaterial. Med 

aluminiumdelarna kommer fordonets tjänstevikt att hållas på en önskad nivå. Dessa material 

bidrar även till en relativt låg materialkostand för bilens chassi.  

 
Kaross 
Karossen byggs upp kring en stomme av rostfritt stål. Stommen är förankrad i bilens chassi och 

är till för att skydda föraren vid en kollision. Stålramen kommer att synas från utsidan och vara 

en del av karossen och kommer alltså inte vara en separat del inuti bilens kaross som på de flesta 
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täckta motorsportsbilar, se Figur 4. Som utfyllnad mellan stålbalkarna kommer paneler av 

Duroplast [27] utgöra den resterande delen av karossen. Plasten bidrar till fordonets önskade låga 

vikt och kommer på ett estetiskt sätt sammanfogas med stålstommen.  

 

 

Figur 4. Skyddsbur som brukar förekomma i tävlingsbilar. 

 

Interiör 
Bilens interiör kommer huvudsakligen att konstrueras av ett ABS-plast [21] för att hålla vikten 

nere. Plast är även lätt att rengöra vilket är ett krav när bilen ska hyras flera gånger varje dag. För 

att det inte ska bli allt för obekvämt att färdas i fordonet kläs sittytor med neopren. Neopren är ett 

mjukare material som ökar komforten, men är fortfarande enkelt att sköta.  

 

Fälgar 
Fälgarna tillverkas av lättmetall, antingen aluminium eller magnesium, för att hålla bilens vikt 

nere. Det är även ett väl beprövat material för fälgar som går att lita på.  

 

Slutsatser 
De material som har valts att använda i bilen är först och främst material som kan möta de krav 

gällande tjänstevikt, hållfasthet och kostnad som ställs på fordonet. Materialen har även valts så 

att tillverkning och underhåll ska vara så enkla som möjligt. Dessa material är även vanliga i 

konstruktionssammanhang, framförallt inom bilindustrin, och är väl beprövade vilket gör dem 

lätta att lita på.  
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4  SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

4.1  Slutsats 
Syftet med det här arbetet har varit att ta fram en enkel bil för stadsmiljö som ska tillåta pendlare 

att ta sig till och från jobbet på ett smidigt sätt. Ett koncept för en sådan bil har tagits fram och 

många grundläggande delar av bilen har definierats, vilket innebär att en stor del av de mål som 

satts upp har uppnåtts. Detta koncept, som är driven av en elmotor med batteri, är också drivet så 

miljövänligt som möjligt och bilen orsakar inga utsläpp. Även detta är i linje med de mål som 

sattes upp i projektets början. 

 

4.2  Diskussion 
Detta projekt har behandlat en hel bil som innehåller många svåra och komplicerade delar. Bara 

de största ingående delarna har behandlats i arbetet för att skapa en överblick av det färdiga 

konceptet och för att projektet inte ska bli för stort. Det gör dock att projektet blir ganska ytligt 

och egentligen inte skapar något djup i rapporten. För att utveckla projektet och bidra med ett 

större tekniskt innehåll behöver mindre delar och detaljer granskas närmare och dimensioneras. 

Nästa steg i utvecklingen skulle bli att utveckla ett mer konkret koncept. Denna fortsatta 

produktutveckling skulle leda till ett mer färdigt koncept som evetuellt skulle kunna produceras. 

Förslag på fortsatt arbete går att hitta under Rubrik 5. 
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5  FORTSATT ARBETE 
 

Det här arbetet är bara påbörjat och det finns mycket kvar att göra. En stor informationssökning 

är dock gjord och grundelemen i bilen har valts. För att gå vidare i arbetet behöver detaljer för 

bilen studeras djupare. Nedan följer några förslag på vad som kan behöva göras. 

 

 Val av motor och batterier 

 Val av diverse standardkomponenter 

 Modellering av fordonet 

 Beräkning av hållfasthet hos olika delar av bilen 

 Diverse andra beräkningar 

 En slutlig design behöver fastslås 

 Med mera 
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BILAGA 1. RENAULT TWIZY 
 

Källa: http://www.renault.com/en/vehicules/renault/pages/twizy.aspx, 2011-04-30 

 

The ultra-compact footprint of Renault Twizy (length: 2.32 metres / width: 1.19 metres / height: 

1.46 metres) is ideally suited to city motoring. It will go on sale in Europe at the end of 2011 

with a price tag beginning at €6,990 inclusive of taxes, depending on the fiscal measures 

available in each country. 

  

Like for other Z.E. vehicles, Renault Twizy customers will lease the battery. The monthly 

subscription is €45 inclusive of taxes for an annual distance travelled of 7,500km, a figure which 

covers the vast majority of ordinary motorists' requirements.  

  

Renault Twizy's running costs – insurance, maintenance and energy (battery lease and electricity 

for recharging) – are just as modest, working out at 15 percent lower than those of a three-

wheeled scooter. 

 

A resolutely modern design   

Renault Twizy will clearly appeal to busy, carowning city dwellers looking for a second vehicle, 

as well as to younger drivers interested in a safe way to gain experience in traffic thanks to the 

availability of a version that will not require a driver's licence (depending on country). 

  

Although its compact dimensions are likely to prompt comparisons with the world of scooters, 

Renault Twizy delivers all the fundamentals associated with any car, namely four wheels, a 

steering wheel and pedals, plus an enveloping body for two occupants sitting in tandem, one 

behind the other. 

  

Renault Twizy combines real character with a resolutely modern design that boasts sweeping 

lines, open bodywork, original gull wing doors and a full windscreen which extends over the top 

of the car to form a large glazed area, not to mention the model's original lighting signature. 

 

Nimble and practical  

Renault Twizy's enveloping body and side deflectors combine the enjoyment of open-air 

motoring with protection from the elements. Additional lower door panels are available to 

provide even more effective shielding against wind and rain. 

  

The amount of in-car stowage space is ideally suited to the needs of owners travelling to and 

from work, or for light shopping. A 31-litre lockable cubby – ideal for a briefcase or limited 

shopping – is readily accessible underneath the rear seat. The capacity of this locker can easily 

be increased to 55 litres. There are also three litres of stowage space either side of the steering 

wheel. 

 

2 versions available  

The version of Renault Twizy which requires a driver's licence is powered by a 15kW (20hp) 

motor, while the version that doesn't require a licence (depending on country) comes with a 4kW 

(5hp) motor. The 7kWh lithium-ion battery is located underneath the front seat. 

  

Renault Twizy's carefully honed weight – 450kg, including batteries (100kg) – is directly 

beneficial to its range which stands at 100km (combined cycle). Its battery is also particularly 

easy to charge thanks to an extendable spiral cable stored beneath a flap at the front of the 

vehicle. 



 

 
 

Thanks to an integrated charger, this cable is also compatible with roadside battery charging 

facilities. An adapter permits this cable to be plugged into any 220V 10A household electrical 

supply. The battery fully charges in three-and-a-half hours. 

 

Optimal safety  

Renault Twizy's bodywork is far more visible in traffic to other road users. In the case of a head-

on collision, both occupants are protected by a deformable structure, while the outboard position 

of the four wheels and the lateral beams located either side of the chassis provide protection 

should the vehicle be involved in a side-on impact. The safety retention systems include a 

driver's airbag, a four-point harness at the front and a three-point safety belt at the rear. Also, 

since Renault Twizy's occupants are protected and held in place, they are under no requirement 

to wear any sort of protective gear. 

  

Thanks to its four-wheeled chassis and extremely low centre of gravity, Renault Twizy delivers a 

reassuringly stable ride, while disc brakes all-round ensure precise, efficient stopping power. 

  



 

 
 

BILAGA 2. TANGO ELECTRIC 
 

Källa: http://www.commutercars.com/TangoT600.pdf, 2011-05-12 

 

Tango T600 (kit) Features  

Retail price $108,000. This is the car that has been designed and built to showcase the potential 

of Commuter Cars' products. In order to avoid the time and expense of certification, it is being 

sold as a mostly-assembled kit making completion by any customer, with or without mechanical 

skills, a quick and easy task. The Tango T600 has been built around a race car roll cage designed 

to protect occupants in 200 mph crashes. It has four times more protective steel in each door than 

a typical SUV, for example. It also has 4-point racing harnesses giving ease of mobility as well 

as outstanding security.  

 

We've engineered the Tango T600 as a cost-no-object project. We believe it rivals the 

performance of any production car.  

 

As equipped with ElectriTorque drivetrain and Tate Technology battery pack.  

Please contact us for other configuration options. Details subject to change.  

 

Performance:  

 Zero to 60 in four seconds  

 1/4-mile in 12 seconds  

 5-star NHTSA static rollover resistance rating 

 

Interior/Exterior:  

 Carbon fiber body  

 Alcantara interior  

 Sparco seats  

 A/C & heater  

 Momo steering wheel  

 MoTeC dash  

 400-Watt Alpine sound system with GPS and back-up camera 

 

Mechanical (with ElectriTorque drivetrain):  

 Two Advanced DC electric motors producing over 1,000 ft-lbs of torque  

 2,000 amp Zilla controller with 600 kilowatt peak output  

 Front suspension: unequal-length control arms with coil-over shocks  

 Rear suspension: trailing arm with coil-over shocks  

 4-wheel disc brakes  

 Cruise control (future no-cost upgrade)  

 Front and rear trailer hitch receivers 

 

Dimensions:  

 39 inches wide, 5 inches narrower than a Honda Gold Wing  

 8 feet 5 inches long, shorter than many motorcycles, for perpendicular parking  

 60 inches high, 5 inches taller than a Honda Civic, aids visibility  

 Gross weight 3,150 pounds  

 Ground clearance of 4 inches, adjustable with coil-over shocks 

 

 



 

 
 

Drivetrain Options:  

 ElectriTorque: Traditional twin 9" DC, direct drive  

 Azure Dynamics: Custom AC drive system  

 AC Propulsion: Custom AC drive system 

 

Battery Pack Options:  

 Tate Technology: Lead-acid or Li-Ion  

 Manzanita Micro: Lead-acid or Li-Ion  

 Innergy Power: Lead-acid or Li-Ion 

 

  



 

 
 

BILAGA 3. MAILKONVERSATION OM BATTERIER  
 

Hej Filip 

Detta är en fråga som kan ta lång tid att besvara, kolla denna länk, för en 

första introduktion. 

http://www.mpoweruk.com/ 

HÄlsningar 

 

 

Robert Aronsson 

ETC Battery and FuelCells Sweden AB 

Box 2055 

449 11 Nol 

Tel: +46 303 741145 

Fax: +46 303 741157 

Cell: +46 733 627470 

 

 

-----Ursprungligt meddelande----- 

Från: Filip Ryman [mailto:fryman@kth.se]  

Skickat: den 11 april 2011 14:48 

Till: Robert Aronsson 

Ämne: Re: SV: Dagens batterier 

 

Hej Igen 

 

Ok, då stämde det jag hade anat. Jag skulle uppskatta all info om just   

varför Litium jon batteriet är bäst om du har det tillgängligt i något   

smidigt format. Dvs. för och nackdelar osv. 

Tack för ett snabbt svar. 

 

/Filip 

 

11 apr 2011 kl. 12.54 skrev Robert Aronsson: 

 

Hej Filip 

Litium jon batterier är bäst, 

Hör av Di gom Du behöver mer information 

Hälsningar 

 

Robert Aronsson 

ETC Battery and FuelCells Sweden AB 

Box 2055 

449 11 Nol 

Tel: +46 303 741145 

Fax: +46 303 741157 

Cell: +46 733 627470 

 

 

 

 

mailto:fryman@kth.se


 

 
 

-----Ursprungligt meddelande----- 

Från: Filip Ryman [mailto:fryman@kth.se] 

Skickat: den 11 april 2011 11:29 

Till: aron@etcab.se 

Ämne: Dagens batterier 

 

Hej Robert. 

 

Jag heter Filip och studerar på KTH. Vi bedriver för närvarande ett 

litet kandidatarbete där vi skapar en liten transportbil för 

Stockholms innerstad. Vi sitter för tillfället och granskar drift 

alternativ och är inne på eldrift. 

Hittade er på internet i samband med detta. 

 

Så jag är på jakt efter information kring vart tekniken är på väg, vad 

kommer de framtida batterierna erbjuda jämfört med dagens 

blyackumulatorer eller litiumjon ackumulatorer. Samt om du/ni har 

någon åsikt om vilket batteri som i dagens läge är "bäst" med hänsyn 

till användningstid, vikt och kostnad. 

 

 

Tack 

/Filip 
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