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Sammanfattning 
Precer Group erbjuder tekniska lösningar för produktion av el genom förbränning av olika typer av fasta 

bränslen. Tekniken är anpassningsbar och kan bland annat användas som återladdningskälla i olika typer 

av hybridfordon. Precer Group håller just nu på att ta fram ett konceptfordon i form av en 

lättviktshybrid som är tänkt att drivas genom att en sådan förbränning driver en generator som laddar 

upp ett energilagringssystem. En elmotor strömförsörjs sedan av detta energilagringssystem.   

I denna rapport analyseras och utvärderas om det är möjligt att använda sig av elektrokemiska 

kondensatorer som energilagringssystem för fordonet, både i dagens läge samt år 2017. Det är året då 

konceptfordonet ska presenteras.  Problemområden såsom energidensitet, vikt och återladdning vägs in 

i analysen. Studien fokuserar enbart på energilagringssystemets dimensionering. Själva 

implementationen av systemet berörs inte. 

Resultatet från studien visar att det i dagens läge inte är möjligt att använda sig av ett 

energilagringssystem bestående av enbart elektrokemiska kondensatorer, det skulle bli för tungt. Det är 

dock fullt möjligt att använda sig av en kombination av elektrokemiska kondensatorer och batterier. 

Den nya europeiska körcykeln, som är en standard för blandad körning av ett fordon, har använts för att 

kunna se hur lång tid fordonet accelererar under en tidsperiod på 20 minuter. Utifrån detta har vi 

kommit fram till att ungefär 400 Wh energilagring med elektrokemiska kondensatorer är lagom. Därmed 

är ett energilagringssystem på 50 kg lite för lätt, kapaciteten skulle då bli för liten. Ett system med 100 

eller 150 kg skulle passa bättre, beroende på hur stor kapacitet Precer vill att fordonet ska ha och hur 

lätt det behöver vara. Det är också en ekonomisk fråga, men det avhandlas inte i denna rapport. 

År 2017, när konceptfordonet ska presenteras, skulle en mycket större del av energilagringssystemet 

kunna bestå av elektrokemiska kondensatorer. Detta tack vare att en stor teknisk utveckling förväntas 

ske både på kondensatorsidan samt på batterisidan. 
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Abstract 
Precer Group develops technical solutions for small-scale power production by combustion of solid 

biofuels. The technique can be used in hybrid vehicle for charging of a energy storage system. Currently 

they are developing a low-weight hybrid vehicle that is driven by this technique. 

This report is discusses the possibility to use electrochemical capacitors in the vehicle. Will it be possible 

to use it today, in year 2017 (when the vehicle will be presented), or at all in the future? Problems like 

energy density, weight and recharging is touched. The study is only focusing on the dimensioning of the 

system, whereas the implementation in the vehicle is not a part of this report. 

The result of the study shows that it’s not possible today to use a system of only electrochemical 

capacitors, because it would be too heavy. However it is possible to use a hybrid system, with both 

capacitors and batteries combined. That will make the batteries last for a longer time. 

The conclusion, utilizing at the new European driving cycle to see how long time the vehicle is 

accelerating during a trip, is that 400 Wh energy storage by only electrochemical capacitors is enough. 

An energy storage system with the weight 50 kg will not be enough for this. A system with 100 or 150 kg 

will be more suited for a hybrid system with both electrochemical capacitors and batteries, depending 

on how much energy storage Precer Group wants and how much weight is too heavy for the vehicle. It’s 

also an economical question, but that is not a part of this report. 

By the year 2017, when the concept vehicle will be presented, it will probably be possible to have a 

much larger part with electrochemical capacitors, but maybe not the whole energy storage system. This 

thanks to the large technical development in the area of electrochemical capacitors and batteries.  
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrund och syfte samt viktiga frågeställningar som ska besvaras. Vidare 

beskrivs vilken metod som använts för att sammanställa studien samt hur de olika teknikerna 

utvärderas. 

1.1 Bakgrund 
Världen står idag inför stora miljömässiga utmaningar. De traditionella sätten att framställa energi med 

hjälp av fossila bränslen bidrar till att öka växthuseffekten. Detta kan leda till stora globala 

klimatförändringar. Det ligger därför i tiden att ta fram sätt att framställa energi på andra mer 

klimatneutrala sätt än förbränning av fossila bränslen. En stor del av dessa utsläpp beror på trafiken på 

våra vägar, både tung trafik och personbilstrafik.  

Nytillverkningen av bilar har aldrig varit större än idag och ökningen ser inte ut att avta. Tyvärr är nästan 

alla av dessa bilar drivna av fossila bränslen. El- och hybridbilar står för en nästan försumbar del än så 

länge [1].   

Idag används elektrokemiska kondensatorer i bussar och färjor, kondensatorerna laddas upp snabbt när 

de stannar vid hållplatserna [2]. Sin långa livslängd, höga effekt och effektivitet gör dem väldigt 

användbara. Dessutom gör de ett väldigt litet avtryck i miljön. Har de kommit tillräckligt långt i 

utvecklingen för att kunna användas i ett litet lätt fordon där vikten spelar stor roll? 

1.1.1 Om Precer 

Precer Group är ett utvecklingsföretag som utvecklar en teknik som genom förbränning av fasta 

biobränslen, pellets eller metallbränslen, genererar el. Detta används sedan i de olika affärsgrenarna för 

olika ändamål.  

De olika affärsgrenarna är Precer Autotech, Precer Transport, Precer Machines, Precer Marine och 

Precer Power Plants.  

● Precer Autotech utvecklar en drivlina för mindre hybridfordon, som laddas upp med hjälp av 

Precers modul för elgenerering. 

● Precer Transport använder samma teknik för utveckling av en drivlina för olika transportfordon. 

● Precer Machines utvecklar drivlinan för att driva arbetsfordon, såsom traktorer och 

skogsmaskiner. 

● Precer Marine utvecklar drivlinan för båtar. 

● Precer Power Plant utvecklar kraftvärmeverk med hjälp av tekniken. 

 

Det finns även ett samarbete med European Space Agency (ESA). De jobbar med att utveckla tekniken 

för att även få drivlinan att fungera med olika metallbränslen. 
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1.2 Syfte 
Denna rapport är en analys och utvärdering av olika elektrokemiska kondensatorer, teknik, 

verkningsgrad och potential. Syftet är att komma fram till vilket energilagringssystem som är lämpligast 

att använda i Precer Autotechs nya koncepthybridfordon av generation 2 år 2017. För- och nackdelar 

med både dagens system och de system som tros vara på marknaden 2017 ska jämföras. 

1.3 Frågeställningar 
De frågor denna rapport avser att besvara är:  

● Är det möjligt att använda elektrokemiska kondensatorer i Precer Groups konceptfordon - och 

skulle energilagringssystem i storleksordningen 50, 100 eller 150 kg kunna vara lösningen? 

● Hur ser utbudet av olika tekniska lösningar ut för energilagring år 2017 och vilka för- och 

nackdelar har dessa lösningar? Vilken energilagringsteknik är bäst lämpad att möta dagens och 

framtidens behov och samtidigt vara miljömässigt hållbar? 

1.4 Metod 
Information har samlats in i huvudsak från digitala källor. Bland annat datablad, tekniska rapporter, 

artiklar och böcker har använts för att sammanställa informationen. 

I teorikapitlet har information om olika tekniker sammanställts för att få en bild av hur de fungerar och 

vad som är för- och nackdelar med dessa. I analysdelen har insamlad data analyserats och slutsatser har 

tagits från dessa analyser. 

I rapporten har tillverkares namn belagts med sekretess. I stället kallas de för tillverkare 1, tillverkare 2 

etc. 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att bara utvärdera energilagringssystem som vi har ansett vara framtidens teknik. Det har 

bortsetts från till exempel NiCd, NiMH och andra tekniker, eftersom de har egenskaper som gör att de 

inte är särskilt intressanta att använda i en hybridbil.  

Hur man rent tekniskt implementerar ett system i fordonet berörs inte, det analyseras enbart vilken typ 

av system som är lämpligt att använda. 

Ekonomiska aspekter har inte mer än kommenterats på ett fåtal punkter, eftersom det är svårt att hitta 

den informationen och att det inte är särskilt intressant eftersom det är ett konceptfordon.  
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2. Teori 
Detta kapitel presenterar den teori som ligger till grund för rapporten och beskriver vilka olika 

energilagringssystem som finns eller förväntas bli betydande inom de närmsta åren. 

2.1 Konceptfordonet 
Konceptfordonet, som är planerat att presenteras år 2017, ska tillverkas för att visa upp Precer Groups 

egen drivlina. Fordonet ska ha två sittplatser, ska väga mindre än 550 kg och motorns effekt ska vara på 

15 kW.  

Fordonet är en seriehybrid. Seriehybrid innebär att det drivs enbart med en (eller flera) elmotor(-er) 

som tar ström från batteriet. Skillnaden mot ett vanligt elfordon är att en värmemotor driver en 

generator för att ladda upp batteriet. Det som får värmemotorn att snurra är en fastbränslebrännare 

med specialkonstruerad förbränningszon. Ett blockschema för enklare förståelse av drivlinan kan ses i 

figur 2.1. 

 

Figur 2.1 - Förenklat schema över fordonets drivlina [3] 

2.1.1 Batteriets roll 

Batteriet ska fungera som en slags buffert. Det laddas upp via generatorn och driver sedan motorn. När 

batteriet har tillräckligt stor laddning drivs motorn med full effekt. Är batteriet urladdat så sänks 

motorns effekt för att bilen ska kunna köra längre. Motorns effekt begränsas då av effekten från 

generatorn. Detta ska dock inte vara något större problem, då högre effekt enbart behövs i snabba 

accelerationer och uppförsbackar. Medelförbrukningen för fordonet kommer enligt Precer teoretiskt att 

landa på 0,495 kWh per mil, enligt den standardiserade nya europeiska körcykeln.  

Batteriet ska även kunna laddas upp av en laddare, till exempel via ett vägguttag hemma eller en 

laddningsstation efter vägen. Tanken är att detta inte ska behövas i första hand, utan kommer i 

huvudsak användas om bilen parkeras i ett garage, där förbränningsdelen inte bör stå på, för att ladda 

batteriet fullt när bilen står stilla. 

För att bilen ska kunna köra dryga 10 mil utan laddning behöver energilagringen vara minst 5 kWh. Men 

10 kWh är det som eftersträvas för att få en acceptabel räckvidd vid ren eldrift. 
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2.1.2 Laddning 

Hur batteriet klarar av att laddas upp är en viktig detalj, som förklaras med hjälp av ett så kallat C-värde. 

C-värdet beskriver hur fort batteriet kan laddas upp och ur [4]. Laddas ett batteri på 3 Ah upp med 1 C 

betyder det att batteriet laddas fullt med strömmen 3 A under en timme. Laddas batteriet med 0,5 C så 

laddas batteriet fullt med strömmen 1,5 A under två timmar. Det här står angivet på grund av att ett 

batteri som laddas för fort slits fortare och det laddas dessutom ur fortare. Snabbladdning är därför inte 

rekommenderat om det verkligen inte behövs, då det kan förkorta livslängden avsevärt. Runt 0,3 C är 

oftast det tillverkarna rekommenderar vid uppladdning. Ett batteri kan också överladdas, det vill säga att 

det fortsätter laddas även efter att det är fulladdat. Vill det sig illa kan då vissa batterier explodera, 

varför det är viktigt att titta på vad som gäller just för det avsedda batteriet och följa dessa 

bestämmelser. 

2.1.3 Bromsenergiåtervinningssystem 

Bromskraftsåtervinning är en teknik för att omvandla rörelseenergin fordonet har när den rör sig, till 

elektrisk energi när den bromsar. I vanliga bilar används ofta skivbromsar eller andra friktionsbromsar, 

där en stor del av energin blir till värme som går till spillo. I elbilar är det här däremot enklare att ta vara 

på eftersom motorn redan drivs på el, samtidigt som elmotorn också fungerar som en generator om den 

drivs baklänges [5].  

Anledningen till att detta tas upp är att batterierna kan vara en begränsning. När den här sortens broms 

verkar skapas en hög momentan effekt som de ska klara av att lagra, samtidigt som effekten från 

förbränningsmotorn ska lagras. Den regenerativa effekt som kan tas upp från inbromsningen begränsas 

av motorns storlek, som är på 15 kW [6]. Under en 10 sekunders inbromsning lagras maximalt 41,7 Wh 

(10 s * 15000 W / 3600 s). För det behövs inte speciellt stor energidensitet, utan hög effektdensitet, så 

att den snabbt klarar av att lagra så mycket som möjligt av denna energi. 

Batterierna behöver därmed kunna ta emot värmemotorns maximala 15 kW, som är konceptfordonets 

mål, plus bromsarnas 15 kW samtidigt, det vill säga maximalt 30 kW teoretiskt.  

2.2 Egenskaper att jämföra 
För att kunna göra en jämförelse mellan de olika batterityperna och genom den komma fram till vilken 

typ som är mest lämplig att använda, måste man först bestämma vilka egenskaper som ska jämföras. 

Nedan listas dessa, samt motiveringen till varför det är viktigt att kolla på respektive värde. 
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● Energidensitet - Ett mått för att få koll på hur mycket energi som kan få plats. Det mäts i 

Wattimmar per kilogram (Wh/kg) eller Wattimmar per liter (Wh/l) 

● Effekt - Bilens elmotor kommer att ha en maxeffekt på 15 kilowatt (kW). 

● Effektdensitet - Hur mycket effekt per kilogram går det att få ut? För att lätt kunna räkna ut hur 

mycket effekt det går att få ut, beroende på hur många kilogram energilagring bilen har. Anges i 

kilowatt per kilogram (kW/kg) 

● Spänning - Batterierna behöver vara kopplade så att de ger ifrån sig en spänning på 96 Volt, 

eftersom motorn kommer att ha den spänningen. Genom serie- och parallellkoppling så kan 

detta oftast göras på ett simpelt sätt, om inte tillverkaren har färdiga moduler för spänningen. 

● Urladdningsström - För att motorn ska få ut sin maxeffekt på 15 kW behövs en ström på 156,25 

A för en motor på 96 V (I=P/U). 

● Livslängd - En mycket viktig aspekt är hur många cykler batteriet klarar av innan det är 

förbrukat, både ur ekonomisynpunkt och ur miljösynpunkt. Det mäts i antal cykler. Antalet 

cykler som brukar anges är tills batteriets kapacitet har gått ner 20 %. Antalet cykler varierar 

också kraftigt på hur snabbt batteriet laddas, eftersom det blir betydligt sämre om det 

snabbladdas. Livslängden kan också anges i antal år. 

● Kapacitet, energimängd - Amperetimmar eller Wattimmar. Eftersom motorn är på 15 kW så är 

det lämpligast att jämföra batterierna i Wattimmar. 

● C-värde - Beskriver upp- och urladdning av ett batteri. 1 C innebär att t.ex. ett batteri med 

kapaciteten 1000 mAh laddas ur med 1000 mA under en timme. 2 C beskriver att samma batteri 

urladdas med 2000 mA under en halvtimme och 0,5 C en tvåtimmars urladdning med 500 mA. 

[4] 

● Självurladdning - Hur mycket energi batteriet tappar medan det står oanvänt. Anges i procent 

per månad eller liknande. 

● Säkerhet - Huruvida det finns risker med batterier och hur det hanteras på ett säkert sätt. 

● Temperatur - Vilka temperaturer energilagringssystemet fungerar bäst under. 

● Ekonomi - Inte relevant gällande konceptfordonet, men viktigt när det kommer ut i produktion. 

● Vikt - Väger det mycket så går fordonet långsammare. Precer lägger stor vikt vid att försöka få 

ner vikten på hela fordonet så mycket det är möjligt. Förslag på energilagringssystem med 

vikterna 50, 100 och 150 kg ska presenteras. 

● Miljö - Fordonet byggs för att vara ett miljövänligt alternativ och då batterier innehåller mycket 

miljöfarliga kemikalier och tungmetaller behöver detta utredas.  

● Laddningstid - Hur lång tid det tar att ladda upp energilagringssystemet, både med hjälp av 

förbränningsenheten och batteriladdaren. 

● Storlek - Batterierna måste få plats i fordonet. Totalt finns det en preliminär volym på 0,88 m3, 

eller 880 liter, som finns till förfogande för batterier, med det ska även rymmas andra 

komponenter här.  
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2.3 Det galvaniska batteriet 
Ett batteri består av tre olika delar. Anod, katod och elektrolyt. Alla tre delarna kallas tillsammans för en 

cell. Anoden är den negativa polen och katoden är den positiva polen. Vid anoden frigör en oxidation 

elektroner, vilket skapar ett överskott av elektroner, som hela tiden vill förflytta sig till katoden för att 

jämna ut laddningen. Elektrolyten hindrar elektronerna från att förflytta sig till katoden. När sedan 

kretsen sluts, kan elektronerna vandra genom kretsen till katoden. Samtidigt tillåts också de positiva 

jonerna, som har förlorat sina elektroner, förflytta sig till katoden genom elektrolyten, för att skapa en 

balans. Detta skapar en ström som går mellan polerna, fram tills laddningen är utjämnad. Se figur 2.2 för 

enklare förståelse. 

 

Figur 2.2 - Enkel modell av ett batteri. 

De batterier som enbart kan användas en gång innan det är förbrukat kallas för primärbatteri. Ett 

sekundärbatteri eller ackumulator är ett batteri som går att återladda, genom att koppla på en yttre 

spänningskälla. De fungerar egentligen på samma sätt, men de är uppbyggda av olika kemiska 

substanser. Det finns också något som kallas bränsleceller. Det är ett batteri som laddas genom att man 

fyller på den aktiva substansen utifrån, ofta gaser av olika slag. Det är inte intressant för detta fordon 

eftersom det ska laddas upp av en generator. 

Ett batteris kapacitet är mängden elektrisk laddning det kan leverera vid den angivna spänningen. Den 

angivna spänningen kallas även nominell spänning och anger vilospänningen när batteriet är halvt 

urladdat. Ju större celler, ju större kapacitet har batteriet när det är samma kemiska substans. Vilka de 

kemiska substanserna är påverkar kapaciteten mycket. Kapaciteten mäts i Amperetimmar (Ah) eller i 

kilowattimmar (kWh). Det sistnämnda kommer vi att använda oss mest av, då motorn och 

effektförbrukningen använder sig av den enheten, blir det enklare för oss att jämföra och se hur långt 

bilen kan köra.  

Självurladdning är laddningen som batteriet tappar av sig själv när det inte används. Anges i procent per 

tidsenhet, till exempel procent per månad. 
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Temperaturen kan vara en stor akilleshäl för ett batteri. Ofta så fungerar batterier betydligt sämre under 

kyla. Enligt ett test, finansierat av Nordiska ministerrådet, klarade flera elbilar som egentligen ska klara 

av att köra minst 15 mil bara av att köra strax över 5 mil i 17 minusgrader [7]. Därför kan det vara en 

viktig detalj att kolla på vid val av batteri, så att det fungerar bra även i det nordiska klimatet under 

vintertid. 

Livslängden anges i antal fulla cykler som batteriet klarar av att laddas upp och ur. En cykel är en full 

uppladdning och en full urladdning. Används bara halva laddningen innan batteriet återigen laddas upp 

så är bara en halv laddcykel förbrukad. Det antal cykler som anges är ofta till batteriet har kvar 80 % av 

sin kapacitet av när batteriet var nytt, det är inte helt slut. Livslängden kan också anges i antal år. Detta 

är en mycket viktig detalj ur både ekonomi- och miljösynpunkt. Ett batteri som inte behövs bytas ut 

under bilens livstid skulle vara oerhört mycket värt eftersom batterier kan kosta lika mycket som resten 

av bilen. Dessutom skulle färre farliga kemikalier behöva tas hand om för återvinning. 

2.3.1 Blybatteriet 

Blybatteriet är det första sekundärbatteriet som uppfanns. Redan 1860 uppfann Raymond Gaston Planté 

blysyra-ackumulatorn. Det är idag fortfarande det mest sålda sekundärbatteriet, som sitter i princip alla 

vanliga bilar. Batteriets främsta egenskaper är att det är klart billigast i större storlekar, håller för ganska 

hård behandling och har en väldigt hög urladdningsström. Detta gör det optimalt för startmotorer och är 

därför den batteritypen som sitter i bilar. Däremot väger de mycket på grund av blyet [8].  

Katoden består av bly, anoden av blydioxid och elektrolyten av svavelsyra blandad med vatten. 

Elektrolyten kan också bestå av till exempel en gel för att minska underhållet. Det behövs annars fyllas 

på vatten i dessa batterier, eftersom det avdunstar med tiden och batteriet förstörs om det inte har 

tillräckligt med syra. 

Energidensiteten ligger normalt mellan 60-110 Wh/l eller 33-42 Wh/kg. Självurladdningen ligger mellan 

3-20% per månad. Det klarar 500-800 cykler eller vanligtvis mellan 3-5 år, men finns även de som ska 

klara 10 år. Verkningsgraden från laddning till urladdning varierar kraftigt från batteri till batteri. Det vill 

säga hur stor del av den energi som går åt för att ladda batteriet som kan användas. Det finns batterier 

med en verkningsgrad uppåt 92 %, men vissa så lågt som 50 % [9]. 

Blybatterier är inte intressanta att använda i det här fordonet, eftersom de helt enkelt inte håller 

tillräckligt länge. Dessutom är bly inte speciellt bra ur miljösynpunkt. De kan däremot vara intressanta 

att jämföra med, eftersom de används i bland annat eldrivna golfbilar och arbetsfordon. 

2.3.2 Litium-jonbatteriet  

Litium är den lättaste av alla metaller och är även mycket reaktiv, vilket gör att den kan lagra mycket 

energi [10]. Idag är litium-jonbatteriet det mest populära batteriet för bärbara enheter, såsom bärbara 

datorer och mobiltelefoner. Det är också det batteri som ofta används i dagens elbilar. 

Anoden i ett litium-jonbatteri består av någon form av kol, ofta grafit, som kan ta upp litiumjonerna från 

katoden. Katoden består inte av rent litium, utan av en metalloxid. Generellt är det tre olika typer av 

metalloxid, litium-koboltoxid, litium-järnfosfat eller litium-manganoxid. 
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Elektrolyten är organisk och ej flytande vilket gör att batterierna är i stort sett underhållsfria. De 

behöver bara underhållsladdas var 3e till var 6e månad om de inte används. Verkningsgraden för ett 

litium-jonbatteri, från laddning till urladdning, är hög och ligger mellan 80-90 % [9]. De har en låg 

självurladdning som ligger på mindre än 5 % av kapaciteten per månad. Energidensiteten ligger på 

mellan 100-250 Wh/kg. 250 Wh/kg är teoretiskt max för litium-joncellen. Spänningen över ett litium-

jonbatteri är 3,6 V.  

Nackdelar med batterierna är att de behöver en skyddskrets, både för att de kan explodera om de 

överladdas och för att de inte får tömmas helt. Töms de till mindre än 20 % av sin kapacitet så förstörs 

de fort, vilket medför att 20 % av batteriets kapacitet inte kan användas. Det sitter ofta en krets i varje 

cell för att skydda mot detta, men den skapar också en högre vikt. En stor nackdel är livslängden. Direkt 

efter tillverkningen börjar batteriernas kapacitet sjunka. Efter bara några år är de förbrukade, ofta redan 

efter 2-3 år oberoende av antalet laddcykler [11]. Antalet laddcykler det går att få ut ur ett batteri är 

sällan över 1200 stycken. Cellerna kan snabbladdas upp till 80 %, sedan måste laddningen trappas ned. 

Den maximala strömmen som kan dras ligger vanligtvis på 1-2 C som mest, men rekommenderat är att 

både laddning och urladdning sker med 0,3 C. Detta för att batteriets livslängd ska maximeras. Det kan 

skapa problem med att få ut tillräckligt stor effekt för att driva en motor. 

Ur en miljömässig synpunkt så är batterierna inte bra. Bara en liten del av batterierna går att återvinna 

och vissa av kemikalierna är mycket miljöfarliga [12]. Men enligt en studie av University of Michigan och 

Ford Motor Company kommer litiumtillgångarna inte vara något problem i framtiden. Det beräknas 

räcka gott och väl resten av seklet [10].  

2.3.3 Litium-Polymerbatteriet 

Litium-Polymerbatterier är en utveckling av Litium-jonbatterier. Skillnaden är att de har ett plastliknande 

elektrolyt, polymerlaminat, vilket gör formen anpassningsbar till olika former och storlekar. Den blir 

också lättare än ett Litium-jonbatteri som förpackas i ett cylindriskt metallhölje och batteriet blir 

dessutom säkrare [13].  

Självurladdningen är mycket låg, bara ungefär 0,5 % per månad [13]. Annars är skillnaderna mot ett 

vanligt litium-jonbatteri mycket små. Specifikationerna ligger på ungefär samma värden. 

2.3.4 Litium-Svavelbatterieret 

Ett litium-svavelbatteri är en variant av litium-jon. Som katod används svavel med en kolbeläggning och 

som anod används Litium. Fördelen med detta är att varje svavelatom kan hålla två litium-jonatomer, 

ett vanligt li-jonbatteri kan bara hålla 0,5-0,7 joner per atom, vilket gör att litium-svavelbatterier kan få 

betydligt högre energidensitet. Teoretiskt ligger gränsen på över 2700 Wh/kg, vilket är 5 gånger högre 

än ett vanligt litium-jonbatteri [14].   

En stor fördel med denna teknik är att batterierna klarar av att laddas ur helt och hållet, vilket enbart på 

grund av det vinner 20 % i kapacitet på litium-jon, som snabbt förstörs om det laddas ur mer än så.Ett 

stort problem med Li-S är att när Svavlet absorberar litium-jonerna nästan dubbleras storleken på 

katoden, vilket orsakar mekanisk spänning som är svårhanterlig.  
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Livslängden har varit ett problem på grund av detta och att svavlet löst upp sig i elektrolyten. Det har 

bara gått att få runt 200 laddcykler. Eftersom livslängden räknas till batteriet har förlorat 20 % av sin 

kapacitet, har dessa batterier fortfarande samma kapacitet som ett helt nytt litium-jonbatteri som bara 

kan använda 80 % av sin kapacitet. Enligt en rapport från Lawrence Berkeley National Laboratory  [15] är 

kapacitetsförlusten linjär, vilket innebär att dubbla mängden laddcykler kan jämföras med helt nya 

litium-jonceller. 

Svavel är väldigt billigt och finns mycket av, det gör att cellerna kan göras betydligt billigare än Li-jon 

med kobolt-katod. Jämförs svavel med andra tungmetaller som används i batterier så är miljöpåverkan 

liten. Från tillverkare vi har hittat har de också använt återvunnet svavel från oljeindustrin [16]. De anses 

dessutom vara säkrare än litium-jon  [17]. 

2.3.5 Litium-luftbatteriet 

Ett litium-luftbatteri består av en metall-luft kemi som använder en anod av litium och en katod av 

syrgas från luften. Oxidation av litium vid anoden och reduktion av syre vid katoden utnyttjas för att 

skapa en ström. Tekniken introducerades på 1970-talet som en möjlig strömkälla för elektriska fordon 

men det är först på senare år som forskare på allvar har börjat kolla på tekniken. Detta tack vare att 

stora framsteg inom materialvetenskap har gjorts samt ett ökande behov för grön energi.  [18] 

Det som gör denna teknik intressant är dess mycket höga energidensitet som teoretiskt kan uppgå till så 

mycket som 11140 Wh/kg. Detta kan jämföras med bensin och diesel som har en energitäthet på 12200 

Wh/kg respektive 12700 Wh/kg. Det innebär att litium-luftbatterier har potential att på allvar kunna 

konkurrera med fossila bränslen [19].  

Ett väldigt stort problem med dessa batterier är att de är svåra att göra laddningsbara då det bildas 

taggar på elektroderna när batteriet laddas vilket resulterar i att batteriet kortsluts. Förhoppningsvis kan 

detta problem övervinnas i framtiden men det är inte troligt att det går att använda i en bil inom de 

närmsta åren [17]. 
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2.4 Kondensatorn  
En kondensator är en elektrisk komponent som lagrar elektrisk laddning i ett elektriskt fält. Eftersom 

laddningen lagras fysiskt utan varken någon kemisk förändring eller ändring i fas är processen väldigt 

reverserbar och i princip kan oändligt många laddcykler genomföras. Måttet på att lagra elektrisk 

laddning kallas kapacitans och har enheten farad. Kapacitansen C definieras som laddningen delat med 

spänningen, C = Q / U. Vilket innebär att laddningsmängden Q är proportionell mot den pålagda 

spänningen U [20]. 

Kondensatorn består av två metallplattor separerade av en isolator (materialet kallas dielektrikum). 

Beroende på vilket material som används som dielektrikum så namnges kondensatortypen olika. Det 

kan vara exempelvis keramisk, papper, plast, luft eller aluminiumoxid (kallas elektrolytkondensator). 

Kondensatorns egenskaper och prestanda påverkas mycket av materialet som dielektrikumet består av. I 

figur 2.3 visas en simpel illustration över kondensatorns uppbyggnad.  

 

 

Figur 2.3 - Förenklad illustration över kondensatorns uppbyggnad [21].  

När kondensatorn laddas samlas elektroner på ena plattan, denna platta blir då positivt laddad. Den 

andra plattan blir negativt laddad. Detta medför att det skapas ett elektriskt fält mellan plattorna. Fältet 

uppstår eftersom elektronerna vill vandra över till andra sidan och balansera men stoppas av isolatorn. 

Kondensatorn laddas upp under en viss tid och kan sedan agera spänningskälla med hög effekt. 

Urladdning sker när kondensatorn kortsluts.  

Tiden för urladdningen begränsas av resistansen i kretsen och kapacitansen i kondensatorn. 

Kapacitansen i komponenten beror på arean på metallplattorna och avståndet mellan dem. Större area 

och mindre avstånd mellan plattorna ger högre kapacitans och vice versa. 
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2.5 Superkondensatorn 
1957 gjorde ingenjörer på General Electric experiment som ledde fram till en första modell av 

superkondensatorn. 1966 återupptäckte, av misstag, Standard Oil effekterna av den när de 

experimenterade med bränsleceller. Den kommersialiserades inte då heller, men de licensierade 

tekniken till NEC, som lanserade tekniken till dataminnen 1978 under namnet superkondensator. Men 

det var inte förrän 90-talet som utvecklingen av material och tillverkningsmetoder lett till lägre 

kostnader och högre kapacitet [22]. 

Superkondensator är en allmän term för en grupp av elektrokemiska kondensatorer som ligger mitt 

emellan vanliga kondensatorer och uppladdningsbara batterier. Med ett annat ord kallas de även 

ultrakondensator. De har en upp/urladdningstid som motsvarar den hos konventionella kondensatorer. 

Det är den kondensatortyp som för närvarande kan lagra mest energi per massa och deras 

effektdensitet ligger runt 10 kW/kg, alltså mellan 5-10 gånger högre än dagens litiumbatterier. Denna 

egenskap är viktig för de användningsområden som kräver att snabba pulser av energi snabbt kan 

frigöras från lagringsmediet. 

Verkningsgraden för superkondensatorer överstiger 99 % [23]. Det betyder att mycket lite av laddningen 

går till spillo i laddning och urladdning. Kondensatorerna har också en “round-trip”-effektivitet på 95-98 

%, vilket innebär att snabba i- och urladdningar har hög effektivitet. Vanliga batterier ligger normalt 

mellan 60 och 80 %, beroende på batterityp [12]. Det betyder att energi kan lagras och laddas ur 

betydligt snabbare, vilket är perfekt för ett hybridfordon. Det är även mycket lämpligt för 

bromskraftsåtervinning. 

Kapacitansvärdet för superkondensator kan vara uppemot 12000 Farad vilket är mer än 10000 gånger 

den kapacitansen som konventionella elektrolytkondensatorer kommer upp i. Tack vare deras låga inre 

resistans kan de ta emot väldigt hög uppladdningsström samt ge ifrån sig hög urladdningsström. Detta 

innebär att de kan laddas upp nästan momentant förutsatt att de matas med en nog stor ström. Till 

skillnad från en vanlig kondensator som kan ha en relativt hög spänning över sig är maxspänningen över 

en superkondensator runt 2,5–3,0 volt. 

Superkondensatorer är polära dvs att det måste kopplas in åt rätt håll för att de ska fungera, precis som 

en elektrolytkondensator. Deras elektriska egenskaper, särskilt deras snabba upp- och urladdning 

tillsammans med deras relativt höga kapacitet och långa livslängd, gör att de är väldigt intressanta inom 

vissa användningsområden och har redan börjat byta ut batterier på vissa ställen. 

Matar man kondensatorn med högre spänning än den som är angiven så förkortas livslängden. En 

superkondensator kan inte överladdas, är den är fulladdad går det helt enkelt ingen ström igenom den. 

De fungerar vid både höga och låga temperaturer, de flesta kondensatorer har ett angivet 

temperaturområde på -40 till +60 grader Celsius [22].  

På grund av den låga inre resistansen utvecklas inte lika mycket värme som i ett batteri och explosioner 

orsakade av överhettning vid kortslutning är extremt sällsynta. Kortslutning av en superkondensator 

resulterar i en snabb frigöring av den lagrade energin, något som kan skapa elektriska bågar som kan 

orsaka skada på kondensatorn och på omkringliggande utrustning.  
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Under normala förhållanden har superkondensatorn efter 10 år tappat runt 20 % av sin kapacitet. 

Livslängden överstiger 1 000 000 laddcykler, att jämföra med ett litiumbatteri som ligger på ett par 

tusen laddcykler. Detta innebär att de är lämpliga att använda inom områden där det krävs många upp- 

och urladdningar. Ett exempel på ett sådant område är hybridbilar. Alla superkondensatorer åldras, 

deras inre resistans ökar med tiden samtidigt som kapacitansen sjunker. Hur fort denna föråldring sker 

beror på vilken spänning som läggs över kondensatorn samt temperaturen. Högre spänning och/eller 

temperatur innebär att åldringen sker snabbare. Temperaturen är den största faktorn i 

åldringsprocessen och enligt Arrhenius ekvation dubblas föråldringshastigheten för varje 10°C ökning av 

temperaturen. För att motverka detta kan superkondensatorn dimensioneras så att kapacitansen är hög 

nog samtidigt som den inre resistansen är låg nog för att de ska kunna fungera även vid slutet av den 

beräknade livslängden[24].  

Det finns en del nackdelar med superkondensatorn. Den har en relativt låg energidensitet (ej att förväxla 

med effektdensitet). De bästa superkondensatorerna som finns på marknaden idag kommer upp i ca 10 

Wh/kg för elektriska dubbellagerkondensatorer (EDLC) samt ca 13 Wh/kg för litiumjon-kondensatorer 

(LIC). Dock har man fått upp kapaciteten på LIC:s till runt 100 Wh/kg i labbmiljö med hjälp av 

grafenelektroder [25]. Detta kan jämföras med ett litiumjon-batteri som ligger runt 200 Wh/kg. Det 

innebär att en superkondensator med samma kapacitet som ett motsvarande litiumjon-batteri skulle 

väga betydligt mycket mer. 

En annan nackdel är dess linjära utspänning (discharge voltage). Ett batteri med spänningen 2,5V skulle 

fortfarande ge nästan 2,5 V ut då 50 % av laddningen återstår. En superkondensator på 2,5 V däremot 

ger precis 50 % av sin maxladdning alltså 1,25 V. Detta innebär att kondensatorns utspänning snabbare 

sjunker under den spänning som krävs för att driva apparaten som den matar. Exempelvis skulle en 

mobiltelefon som drivs av en superkondensator stängas av mycket tidigare än om den drevs av ett 

batteri med samma kapacitet trots att de har lika mycket laddning kvar. En lösning på detta kan vara att 

använda en DC-DC-konverterare, dock medför detta förluster på runt 10-15 % [22] [26]. 

Den användbara effekten som är angiven i databladen är ofta kalkylerade på flera olika sätt. Därför 

behövde en standard hittas för att kunna jämföra de olika superkondensatorerna på ett bra sätt. Valet 

föll på standarden Maxwell technologies använder sig av, IEC 62391-2 enligt (1) [27], som är en 

uppskattning av hur mycket användbar effekt kondensatorerna innehåller på grund av spänningsfallet. I 

sammanställningen av alla superkondensatorer vi har jämfört finns denna kolumn beräknad med 

ekvationen, värdet kallas Pd.  

     
      

        
               (1) 

Där ESR är inre resistansen i kondensatorn. 

 

 Även priset är en nackdel. Superkondensatorer är förhållandevis dyra och har ett pris per wattimme 

som är rejält mycket högre än för litium-jonbatterier. Denna kostnad kan dock i framtiden sänkas rejält 

genom nya tekniska framsteg samt genom massproduktion. 
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Figur 2.4 - Översikt över de olika typerna av superkondensatorer [28]. 

Superkondensatorer är uppdelade i tre grupper baserat på elektroddesign. Denna uppdelning kan ses i 

figur 2.4  där det även visas hur de olika grupperna förhåller sig till varandra. Den första gruppen kallas 

för elektriska dubbellager-kondensatorer (EDLC, Electric Double-Layer Capacitor). De har kolelektroder 

med mycket högre elektrostatisk dubbellager-kapacitans än elektrokemisk pseudokapacitans.  

Den andra gruppen kallas pseudokondensatorer. Dessa kondensatorer har elektroder av metalloxid eller 

ledande polymer med ett högt värde på den elektrokemiska pseudokapacitansen. 

Den tredje gruppen kallas hybridkondensatorer. Där hittar man kondensatorer med asymmetriska 

elektroder där den ena utsätts mest för elektrostatisk kapacitans och den andra mest för elektrokemisk 

kapacitans. Ett exempel på en kondensator i denna grupp är Litium-jon kondensatorn (LIC) som tas upp i 

kapitel 2.5.2.  

2.5.1 Elektrisk dubbellagerkondensator (EDLC) 

En superkondensator är uppbyggd av två elektroder bestående av kolmaterial med stor ytarea (t.ex. 

grafit eller grafen) som är separerade med en separator (oftast ett membran). När spänning läggs över 

kondensatorn uppstår ett elektriskt dubbelskikt (Helmholtz dubbelskikt) mellan elektroderna och en 

flytande elektrolyt. Dessa dubbelskikt består av ett positivt samt ett negativt lager av joner som är 

åtskilda. På kondensatorns minuspol är de negativt laddade jonerna vända mot elektroden, på pluspolen 

är de positiva jonerna vända mot elektroden. Det konventionella solida dielektrumet används inte för 

att separera laddningarna. Istället används två olika mekanismer för att lagra elektrisk laddning, double-

layer kapacitans som är av elektrostatisk karaktär och pseudokapacitans som är av elektrokemisk 

karaktär. Detta innebär att superkondensatorer kombinerar mekanismen från vanliga kondensatorer 

med den från konventionella batterier [26]. 
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Elektrolyten, som består av positiva och negativa joner upplösta i en vätska, skapar en elektrisk 

anslutning mellan de två elektroderna. I figur 2.5 visas en förenklad översikt av superkondensatorns 

uppbyggnad. 

 

Figur 2.5 -  Enkel översikt av superkondensatorns uppbyggnad 1. Strömkälla 2. Kollektor 3. Polariserad elektrod 4. 

Helmholtz dubbelskikt 5. Elektrolyt med positiva och negativa joner 6. Separator. (Med tillstånd av 

copyrightinnehavaren Tosaka, Wikipedia Commons) [29] 

Elektroderna kan ses som en seriekoppling av två kondensatorer C1 och C2 där det totala 

kapacitansvärdet kan då räknas ut enligt (2). 

     
     

     
   (2) 

Det förekommer superkondensatorer med både symmetriska, d.v.s. lika stor kapacitans på båda 

elektroderna och asymmetriska elektroder där elektroderna har olika stora kapacitanser. För 

symmetriska kondensatorer blir den totala kapacitansen alltid hälften av kapacitansen på en av 

elektroderna. På asymmetriska kondensatorer har den ena elektroden en högre kapacitans än den 

andra. Om C1 >>C2 så blir den totala kapacitansen ungefär lika med C2.  

Superkondensatorer använder inga tungmetaller och är på grund av det mycket miljövänliga. Över 95 % 

av en kondensator är återvinningsbar, vilket gör dem mycket miljövänliga [12]. Att de samtidigt håller 

betydligt längre än ett vanligt batteri gör att de blir ett mycket bra hållbart alternativ. 

2.5.2 Litium-jonkondensatorn (LIC) 

En litium-jon kondensator (LIC) är en så kallad hybridkondensator med funktionalitet både från 

litiumbatterier och från EDLC:s. De är i teorin kapabla att lagra mellan 5-10 gånger så mycket energi som 

vanliga EDLC:s, har fortfarande fördelen med hög effektdensitet dock något lägre än för EDLC:s, samt en 

livslängd som överstiger 100000 laddcykler. Verkningsgraden för en LIC överstiger 96 % [30]. Trots deras 

teoretiskt höga energidensitet kommer de LIC:s som finns idag enbart upp i runt 13 Wh/kg [31] men 

kondensatorer med högre energidensitet förväntas dyka upp inom de närmsta åren.  
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Precis som i en EDLC används olika typer av kolgrafitmaterial som katod. Anoden består även den av 

kolgrafitmaterial dock med skillnaden att det är dopat med litiumjoner. Denna fördopningsprocess 

sänker potentialen på anoden vilket ger en högre spänning över kondensatorn eftersom 

potentialskillnaden mellan anod och katod då blir större. En LIC har, tillskillnad från en EDLC, väldigt låg 

självurladdning. Som en effekt av detta är självantändning väldigt sällsynt vilket gör den väldigt säker 

[32].  

Kapacitansen på anoden är flera gånger större än den på katoden. Som ett resultat av detta förändras 

anodens potential under upp- och urladdning mycket mindre än katodens potential. Elektrolyten som 

används i en LIC är en litium-jon saltlösning som kan kombineras med andra organiska komponenter. En 

separator förhindrar direkt elektrisk kontakt mellan anoden och katoden. 

En LIC består till viss del består av litium vilket är en ändlig resurs som bryts i gruvor. Dessa gruvor kan 

ge upphov till betydande utsläpp, något som driver på den redan ökande halten av växthusgaser i 

atmosfären. Litium är dock återvinningsbart oändligt många gånger [33] och en LIC består bara av en 

liten mängd om man jämför med ett litium-jonbatteri. 

2.6 Grafen 
Grafen är en allotrop av grundämnet kol som till skillnad från grafit utgörs av en skiva med en tjocklek på 

endast ett atomlager. Atomerna är ordnade i ett hexagonalt mönster, detta ger materialet unika 

egenskaper utöver de som delas med grafit. Exempelvis är grafen väldigt böjligt och extremt lätt. En 

kvadratmeter grafen väger endast 0,77 milligram. Grafen är ett mycket starkt material, det är 200 

gånger starkare än vanligt stål. Materialet har mycket god elektrisk ledningsförmåga vilket gör det till ett 

extremt intressant material inom supraledare och energilagring. Elektronmobiliten för grafen är 

uppmätt till 200000 cm²/Vs [34], ungefär 100 gånger högre än värdet för kisel vilket gör det lämpligt att 

användas i elektroder för batterier och kondensatorer. I denna rapport är det intressant att kolla på hur 

elektroderna i en superkondensator kan förbättras med hjälp av grafen och hur detta påverkar 

kondensatorernas energidensitet.  
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2.7 Nya Europeiska körcykeln  
Den nya Europeiska körcykeln, eller “New European Driving Cycle” på engelska, används av 

fordonstillverkare för att kunna mäta upp genomsnittsförbrukningen av ett fordon. Cykeln ska motsvara 

20 minuters blandad körning i tätbebyggt område och på landsväg. Den används för att alla fordon ska 

kunna få ett jämförbart standardmått att kunna presentera. Precers konceptfordon är klassat som ett 

lågeffektsfordon, vilket begränsar hastigheterna i cykeln till högst 90 km/h [35]. 

Körcykeln har använts för att komma fram till hur mycket bilen accelererar under blandad körning, det 

vill säga hur stor del av tiden motorn behöver gå på hög effekt. Figur 2.6  visar hastigheterna ett fordon 

ska köra efter vid olika tidpunker. 

 

Figur 2.6 - Diagram över hastigheter i den nya Europeiska körcykeln. (Med tillstånd av copyrightinnehavaren 

Orzetto, Wikipedia Commons)[36] 
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3. Analys  
Denna del av rapporten innehåller jämförelser mellan olika typer av olika energilagringssystem. Dagens 

teknik jämförs med vad som förmodligen kommer finnas på marknaden runt år 2017. Olika 

kombinationer av batteripaket i vikterna 50, 100 respektive 150 kilogram kommer att föreslås. För- och 

nackdelar med olika tekniker kommer att tas upp och en analys över vilken typ som är lämpligast att 

använda år 2017 kommer att utföras. I figur 3.1 visas kurvor för hur hög energidensitet som krävs för att 

komma upp i 10 respektive 5 kWh vid olika vikt. 

Den viktigaste aspekten att titta på för energilagringssystemet är energidensiteten med avseende på 

vikt. Systemet ska kunna lagra så mycket energi det går, på så lite vikt som möjligt. Precer lägger mycket 

energi på att få ner vikten på varenda del i fordonet för att det ska gå så bra som möjligt. Därför är det 

viktigt att energilagringssystemet har hög energidensitet.  

Energidensiteten med avseende på volym (Wh/l) är också en aspekt att hålla reda på. Systemet måste få 

plats i fordonet, på de utrymmen det är tänkt. Det finns ungefär 880 liter som är tänkt att batterier och 

andra komponenter i fordonet ska dela på. Ju mindre, desto bättre är det. 

Den andra viktigaste aspekten är effekten. Systemet måste kunna ge ifrån sig tillräckligt stor effekt för 

att motorn ska kunna ge ifrån sig 15kW.  Superkondensatorer har inte detta problem, de klarar alltid av 

att få tillräcklig effekt om systemet har tillräckligt stor energi. Effektdensiteten för de 

superkondensatorerna vi har kollat på ligger mellan 1 och 19 kW/kg, medan litium-jonbatterier ligger 

runt 0,3 kW/kg. Systemet behöver även kunna ta emot 30 kW laddning på en gång, eftersom 

bromskraftsåtervinningen laddar upp samtidigt som generatorn.  

Superkondensatorer har hög effektdensitet och låg energidensitet, medan batterier har hög 

energidensitet och låg effektdensitet. För att kunna lagra mycket och samtidigt kunna ge ifrån sig hög 

effekt blir kombinationen mycket intressant. I en simulering gjord av University of California-Davis mer 

än halverades både medelströmmarna och toppströmmarna i batteridelen samtidigt som spänningen 

låg på en mer konstant nivå [37]. Detta på grund av att den effektiva superkondensatorn tar hand om 

alla höga effekter motorn drar under accelerationer och uppförsbackar. Påfrestningen och 

värmeutvecklingen sjunker markant på grund av detta och livslängden för batterierna kan dubbleras 

[38].  

Batterierna i en bil kostar ofta lika mycket som resten av bilen, men behöver ändå bytas ut inom några 

år. Ett batteripaket till elbilen Volkswagen e-up! kostar till exempel över 130000 kronor att byta ut, 

nästan halva bilens pris då den kostar 270000 kronor [39]. Samtidigt är superkondensatorerna i princip 

en engångsinvestering på grund av sin långa livslängd. Det gör det här väldigt användbart. År 2009 låg 

priset per kilowattimme för en superkondensator på 10 gånger högre än priset för ett batteri. Däremot 

om effekten räknas, var priset bara en fjärdedel per kilowatt för kondensatorn jämfört med batterier 

[40]. För att få upp effekten är alltså superkondensatorer ett mycket prisvärt alternativ. 
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3.1 Dagens teknik 
De energilagringstekniker som för närvarande finns att tillgå kommer här att jämföras för att se hur ett 

system för Precers konceptfordon skulle kunna se ut idag, med hjälp av superkondensatorer. Andra 

batterityper är med i jämförelsen som referens. 

Det insågs tidigt att det inte skulle fungera att enbart ha elektrokemiska kondensatorer i fordonet idag. 

Det skulle väga för mycket. Till exempel ett energilagringssystem på 10 kWh och 100 kg skulle 

kondensatorerna behöva komma upp emot en energidensitet på 100 Wh/kg (10000 Wh / 100 kg). 

Minimumkravet för ett system på 5 kWh, skulle behöva komma upp i minst 33,3 Wh/kg (5000 Wh / 150 

kg). De bästa superkondensatorerna vi har hittat som finns på marknaden idag ligger på 13 Wh/kg. 5 

kWh med dessa kondensatorer skulle väga 385 kg, vilket är för mycket. I figur 3.1 kan vi se vad vikten blir 

för olika energidensiteter för energilagringssystem i olika storlekar.  

 

Figur 3.1 - Diagram över vikt (0-200kg) och Wh/kg för olika antal kWh 

Enligt den nya europeiska körcykeln drar fordonet 0,495 kWh/mil. Med dessa siffror skulle bilen ta sig 

101 km, utan att fastbränslesystemet körs, med ett energilagringssystem på 5 kWh. Detta kan anses 

tillräckligt (i stora delar av Sverige) för att kunna ta sig till ett samhälle där man kan fylla på bilens tank. I 

tabell 3.1 redovisas hur långt det går att köra, med en förbrukning på 0,495 kWh/mil, med enbart 

batteridrift vid olika dimensioner på energilagringssystemet. 
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Tabell 3.1 - Körsträcka enbart på batteridrift vid olika antal kWh beräknat enligt en förbrukning på 0,495kWh/mil  

Kapacitet (kWh) Sträcka (km) 

1 20,2 

2 40,4 

5 101,0 

10 202,0 

15 303,0 

 

I detta fall, som vi tidigare kommit fram till i denna rapport, är en kombination av superkondensatorer 

och batterier lämplig att använda i fordonet. Kondensatorerna används till accelerationen som kräver 

extra mycket effekt, samt till att lagra energi från inbromsningar. När motorn går på lägre effekter, till 

exempel under konstant hastighet, används i huvudsak batterierna.  

Hur länge man kan köra med full gas med enbart superkondensatorer är intressant att kolla på. Vid full 

gas drar fordonet 15 kW vilket innebär att ett superkondensatorsystem på 1 kWh skulle kunna ge full 

gas konstant i totalt 240 sekunder (1000Wh*3600s/15000W = 240 sekunder). 

Enligt uppgift från Precer körs fordonet med högre effekt vid accelerationer över 70 km/h i den nya 

europeiska körcykeln. När man kör med konstant hastighet i högre hastigheter än 70 km/h är också 

effekten högre. Om vi räknar ihop antalet sekunder som fordonet ligger inom det spannet i den 

europeiska körcykeln [35], får vi 95 sekunder eller ungefär 1,5 minuter. Vi anser att körcykeln är ganska 

bristfällig, den har till exempel inga uppförsbackar och accelerationerna är ganska långsamma, motorn 

drar dock inte konstant full effekt. 95 sekunder anser vi därför vara lagom. Det motsvarar 400 Wh i 

lagringskapacitet (95s*15000W / 3600s ≈ 400 Wh). 

För att bromskraftseffekten inte ska gå förlorad om superkondensatorn är fulladdad kan 

kontrollerenheten programmeras till att inte ladda upp superkondensatorn till mer än 80 % av sin 

kapacitet . Det skulle skapa tillräckligt med ledig kapacitet för att ta vara på energin från ett par 

inbromsningar räknat med att en 10 sekunders inbromsning maximalt ger 41,7 Wh (se kap 2.1.3). Det 

anses fortfarande vara tillräckligt med 400 Wh superkondensatorer då 80 % av detta räcker väl till att 

klara acceleration av fordonet under normal körning. 
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3.1.1. Val av superkondensator 

I tabell 3.2. jämförs de superkondensatorer som har hittats och som ansetts vara lämpliga för bruk i 

konceptfordonet. Effekten en LIC kan ge ifrån sig är fullt tillräcklig och den låga självurladdningen är en 

fördel. Antalet laddcykler det skiljer spelar ingen större roll, eftersom det aldrig kommer användas mer 

än 100000 cykler under fordonets livstid. Antalet cykler fordonet använder är svår att uppskatta, en om 

dagen är mer än som kommer användas. Vid en laddcykel om dagen skulle en LIC fungera i 274 år 

(100000 cykler / 365 dagar = 274 år), då har åldern på kondensatorn redan tagit ut sin rätt för länge 

sedan. 

Ur miljösynpunkt är en EDLC något bättre, eftersom anoden i en LIC är dopad med litium-joner 

tillskillnad från en EDLC som i stort sett enbart innehåller kol. Men på grund av livslängden gör inte detta 

någon större skillnad i det långa loppet. “Round-trip”-effektiviteten för en EDLC är högre än för en LIC, 

upp till 98 % jämfört med 85-95 %. Det gör att den kan arbeta snabbare och effektivare vid höga 

effektuttag, men det gör en mycket liten skillnad enligt en simulering gjord av University of California-

Davis [41].  

På grund av detta kan en LIC anses vara lika väl lämpad för konceptfordonet som en EDLC. 

I tabell 3.2 jämförs olika superkondensatorer. Det framgår att tillverkare 10 modell 4 har högst 

energidensitet och tillverkare 9 modell 1 har lägst energidensitet av de jämförda kondensatorerna. 

Antalet Wh/kg skiljer sig en hel del från antalet Wh/l på vissa kondensatorer, något som kan vara bra att 

tänka på om man har en begränsad volym. Vikten är väldigt viktig för Precers konceptfordon och 

därmed är antalet Wh/kg prioriterat i denna rapport. 

Den användbara effekten varierar mycket mellan de olika superkondensatorerna. Ofta är det en 

avvägning för tillverkarna, antingen är energidensiteten eller effektdensiteten hög. Det kan ses enklast 

på tillverkare 2, de har en kondensator för hög energi och en för hög effekt. Den med högre energi har 

lägre effekt och tvärtom. Det här har inte haft stor betydelse eftersom även de sämsta kondensatorerna, 

med strax över 1 kW/kg skulle komma över 15 kW när ett energilagringssystem av superkondensatorer 

med över 0,4 kWh dimensioneras. Med en effektfullare motor eller ett system med mindre andel 

superkondensatorer har det större betydelse. 

Med allt detta i åtanke faller vårt val av superkondensator på tillverkare 10 modell 4, som har den 

högsta energidensiteten, både med hänsyn på vikt och volym. Ett system med 400 Wh väger 31 kg (400 

Wh / 13 Wh/kg) och kommer kunna ge ifrån sig 158 kW (5,1 kW/kg * 31 kg). Det är mycket mer än 

tillräckligt för att driva konceptfordonet.  
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Tabell 3.2 - Jämförelse av ett antal lämpliga superkondensatorer. 

Elektriska dubbellagerkondensatorer (EDLC) Wh/kg Wh/l Useable power Pd 

(kW/kg) 

Livslängd 

(Laddcykler) 

Tillverkare 1 
 

3,9 4,7 3,3 1 000 000 

Tillverkare 2 – Modell 1 
 

10,1 14,1 12,5 1 000 000 

Tillverkare 2 – Modell 2 5,4 8,4 18,5 1 000 000 

Tillverkare 3 – Modell 1 
 

6,0 7,7 6,6 1 000 000 

Tillverkare 3 – Modell 2 3,9 4,4 4,0 1 000 000 

Tillverkare 4 6,2 7,13 14,6 1 000 000 

Tillverkare 5 
 

3,6 4,19 3,3 1 000 000 

Tillverkare 6 
 

7,0 6,3 1,7 1 000 000 

Tillverkare 7 
 

4,1 3,6 4,0 1 000 000 

Tillverkare 8 
 

9,6 7,8 4,6 1 000 000 

Litium-jonkondensatorer (LIC) Wh/kg   Wh/l Pd (kW/kg)  Livslängd 

(Laddcykler) 

Tillverkare 9 – Modell 1 
 

3,1 3,3 1,8 100 000 

Tillverkare 9 – Modell 2 
 

3,1 5,2 1,4 100 000 

Tillverkare 10 – Modell 1 
 

10,0 19,0 10,0 800 000 

Tillverkare 10 – Modell 2 
 

10,0 19,0 9,0 800 000 

Tillverkare 10 – Modell 3 
 

12,0 20,0 4,7 800 000 

Tillverkare 10 – Modell 4 
 

13,0 20,0 5,1 300 000 
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3.1.2. Val av batteri  

Eftersom det inte är möjligt att använda ett energilagringssystem bestående av enbart 

superkondensatorer är det smart att använda sig av en kombination där merparten består av batterier 

och en mindre del av superkondensatorer. Vilket batteri som är lämpligt att använda kommer att 

utredas i detta delkapitel. 

I rapporten har det inte lagts stor vikt på val av batteri. I figur 3.2 jämförs batterier från några olika el- 

eller hybridfordon. För att kunna ta fram ett förslag med ett kombinerat energilagringssystem, med 

både batterier och superkondensatorer har vi valt att använda ett litium-polymerbatteri tillverkat av 

Kokam. Vi har valt ut detta av ett antal likartade batterier för att vi behövde ett exempel för uträkningar. 

Det är litiumpolymer- eller litium-jonbatterier vi anser vara bäst lämpade för hybridfordon i dagens läge. 

Kokam påstår att det ska klara 7000 laddcykler, vilket är väldigt bra för den här sortens batteri. 

Kokams LiPo-batteri har inte högst energidensitet när det jämförs med elbilstillverkaren Teslas batteri. 

Tesla har specialbeställt moduler till batteriet eftersom det kräver 7000 stycken celler i en modul för att 

komma upp i tillräcklig kapacitet [42]. Skulle det här batteriet användas i Precers konceptfordon skulle 

en egen modul behöva tillverkas. Kokam tillhandahåller tjänsten att konstruera moduler efter kundens 

behov så det lämpar sig väl. Om Kokams batteri jämförs med ett blybatteri är det väldigt mycket bättre 

och det är också bättre än batterierna för övriga fordon i jämförelsen. 

 

Figur 3.2 - Jämförelse av ett blybatteri, Kokams LiPo-batteri och batterier i några olika hybrid- eller elbilar. 
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3.1.3. Analys av den kombinerade konfigurationen 

Ett diagram över hur mycket ett energilagringssystem, där Kokams LiPo-batterier (186 Wh/kg) 

kombineras med tillverkare 10:s litium-jonkondensator (13 Wh/kg), skulle väga vid olika kapaciteter och 

med olika fasta kapaciteter på superkondensatorbanken visas i figur 3.3. Där syns tydligt att 

energilagringssystemet snabbt blir tyngre när kapaciteten på superkondensatorbanken ökar. 

 

Figur 3.3 - Diagram över vikten på energilagringssystem med olika kapacitet bestående av en 

superkondensatorbank (13 Wh/kg) med fast kapacitet och resterande del av kapaciteten med LiPo-batterier (186 

Wh/kg).    
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Figurerna 3.4–3.6 visar diagram över hur Kokams LiPo-batteri på 186 Wh/kg kan kombineras 

tillsammans med en litium-jonkondensator från tillverkare 10 på 13 Wh/kg vid vikterna 50, 100 och 150 

kg samt antalet kilowattimmar som då kan nås i energilagringssystemet.  

Med ett energilagringssystem på 50 kg (figur 3.4) kan ett system med kapaciteten 5 kWh inte bestå av 

mer än 323 Wh superkondensatorer. Detta är mindre än de 400 Wh som sattes som en undre gräns 

tidigare i denna rapport. Eftersom andelen superkondensatorer minskar när systemets kapacitet ökar är 

det omöjligt att komma över 5 kWh och samtidigt ha ett superkondensatorsystem på minst 400 Wh. 

 

Figur 3.4 - Stapeldiagram över hur mycket kapacitet 50 kg ger vid olika fördelning av LiPo-batterier och Li-

jonkondensatorer. 

  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 

To
ta

l K
ap

ac
it

e
t 

[k
W

h
] 

Superkondensatorernas kapacitet [Wh] 

50kg 
Li-jonkondensator [13 Wh/kg] 

LiPo-batterier [186 Wh/kg] 



25 

 

Med ett energilagringssystem på 100 kg (figur 3.5) är möjligheterna lite större. Det går bra att komma 

upp i minst 5 kWh och samtidigt ha ett superkondensatorsystem på 400 Wh. När systemets totala 

kapacitet är 5 kWh är andelen superkondensatorer ca 1022 Wh vilket är mer än tillräckligt och betydligt 

mer än de 400 Wh som i denna rapport anses vara minimum. Med ett superkondensatorsystem på 400 

Wh är systemets totala kapacitet cirka 13,3 kWh. Volymen på detta system skulle bli 20 liter (400 Wh / 

20 Wh/l) för superkondensatorerna och drygt 35 liter (12877 Wh / 364 Wh/l) för batterierna. Vilket ger 

totalt 55 liter, för ett system med kapaciteten 13,3 kWh. 

 

Figur 3.5 - Stapeldiagram över hur mycket kapacitet 100 kg ger vid olika fördelning av LiPo-batterier och Li-

jonkondensatorer. 
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Det tyngsta systemet som jämförs i denna rapport väger 150 kg (figur 3.6). Vid denna vikt skulle ett 

system på 5 kWh bestå av ca 1720 Wh superkondensatorer vilket är betydligt mycket mer än de 400 Wh 

som tidigare i rapporten anses vara minimum. Ett system på 150 kg med superkondensatorer på 400 Wh 

skulle ha en total kapacitet på ca 22,6 kWh. Volymen skulle vara ungefär 81 liter totalt, 20 liter 

superkondensatorer och 61 liter med batterier (22177 Wh / 364 Wh/l). Volymen är inget problem men 

systemet är förmodligen för tungt för att användas i Precers konceptbil som strävar efter att vara så lätt 

som möjligt. Hade det gått att få ett system med tillräcklig kapacitet av bara superkondensatorer, hade 

det kunnat vara ett alternativ med vikten 150 kg på grund av livslängden. 

 

Figur 3.6 - Stapeldiagram över hur mycket kapacitet 150 kg ger vid olika fördelning av LiPo-batterier och Li-

jonkondensatorer. 
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skulle kunna vara. Där kapaciteten på det totala systemet skulle kunna ligga på 8-10 kWh och med en 

volym under 50 liter. 
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3.2 Vad har hänt till år 2017 
De batterityper vi tror kommer att finnas runt år 2017 ses över i det här kapitlet. Det kommer att att 

kollas på vilka av de jämförda teknikerna som förmodas finnas ute på marknaden år 2017 och vilken av 

dessa som är lämpligast att använda i ett hybridfordon. Det kommer även att tas upp hur de tekniker 

som är framstående just nu (2014) kommer att utvecklas i framtiden. 

Det är många som lovar mycket inom branschen samtidigt som många verkar hålla tyst om vad de har 

på gång. På grund av det har det varit mycket svårt att få något grepp om vad som verkligen kommer bli 

någonting, men vi har försökt sammanställa några potentiella framtida tekniker.  

3.2.1 Superkondensatorer i framtiden 

Tillverkare 11 räknar med att ha litium-jonkondensatorer på runt 37 Wh/kg ute på marknaden inom de 

närmsta åren [43]. Dessa har nästan tre gånger så hög energidensitet än de superkondensatorer som 

idag finns ute på marknaden. Dock har de betydligt kortare livslängd (10000 laddcykler) än de varianter 

med lägre kapacitet som finns idag (minst 100000 laddcykler). I och med detta skulle tillverkare 11 

uppfylla minimumkravet som vi kom fram till i kapitel 3.1, att ett system på 5 kWh skulle behöva komma 

upp i minst 33,3 Wh/kg. 10000 laddcykler skulle förmodligen räcka ganska långt, över 27 år om en 

laddcykel om dagen används. Vikten skulle dock bli närmare 150 kg, men det skulle kunna vara värt om 

de håller hela fordonets livslängd. Ett energilagringssystem som håller hela livslängden skulle vara 

mycket värt, exempelvis skulle det kunna byggas in på ett helt annat sätt i bilen än ett batteri som 

behöver bytas ut. 

I labbmiljö har litium-jonkondensatorer med hjälp av grafenelektroder visat en energidensitet på runt 55 

Wh/kg vid spänningen 3.1–4.1 V samt runt 100 Wh/kg vid 2.0–4.1 V [44]. Grafenelektroder gör att 

litium-jonkondensatorer i framtiden kan börja närma sig en kapacitet som tål att jämföras med dagens 

litium-jonbatterier. 

Ett problem med grafen är att det inte har funnits något kostnadseffektivt sätt att massproducera 

materialet på. Det forskas flitigt inom detta område och forskare vid Trinity College i Dublin har som en 

del i ett europeiskt samarbete kommit fram till ett sätt att massproducera grafen [45]. Detta kan öppna 

upp för att materialet kan användas i många olika applikationer som ligger och väntar på att materialet 

ska bli tillgängligt. 

Enligt Jesus de La Fuente på företaget Graphenea förväntas superkondensatorer med grafenelektroder 

vara ute på marknaden om 5-10 år [46]. 
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3.2.2 Batterier i framtiden 

Litium-svavelbatterier är en intressant teknik som är på väg att komma ut på marknaden. På 

Berkeleylaboratoriet har de experimenterat med en ny kisel-grafenkomposit som katod vilket 

möjliggjort 1500 laddcykler [14] och på Frauenhofinstitutet har forskare bytt ut litium mot en kisel-

kolförening som anod och klarat 1400 laddcykler [47].  

Redan i år (2014) ska tillverkare 12 släppa litium-svavelbatterier men en energidensitet på 200 Wh/kg 

och 700 laddcykler. År 2017 siktar tillverkaren på att ha batterier på 400 Wh/kg ute på marknaden med 

1200 laddcykler [14]. I labbmiljö har energidensiteter på runt 500 Wh/kg uppnåtts [15]. Om dessa 

används i fordonet skulle det innebära ett rejält språng i kapacitet då det skulle gå att lagra mycket fler 

antal wattimmar på samma vikt. De kan laddas ur fullständigt utan att ta skada vilket kan jämföras med 

ett litium-jon batteri som bara kan laddas ur till 20 %. Detta innebär att man kan dubbla antalet 

laddcykler för litium-svavel när man jämför mot litium-jon förutsatt en linjär kurva [15]. 

Grafen kommer även bli revolutionerande för batterier. Litium-jonbatterier skulle kunna göras med 10 

gånger högre energidensitet än i dag, samt laddas 10 gånger snabbare och hålla betydligt fler cykler [48]. 

I litium-polymerbatterier kan plasten göras elektrisk ledande med knappt 1 procent inblandad grafen 

och med mindre än en promille inblandad grafen kan plastens värmetålighet öka med 30 grader 

samtidigt som den tål mekaniska påfrestningar bättre [49]. Ett företag i Kalifornien har tagit fram ett 

litiumbatteri innehållande grafen, detta batteri är planerat att visas upp detta år i form av ett 

mobiltelefonsbatteri på 800Wh/l [50].  

Att batterier med grafen skulle komma ut på marknaden innan fordonet ska tillverkas verkar dock 

osannolikt. 

Litiumluft-batterier har en väldigt hög teoretisk högsta energidensitet, jämförbar med fossila bränslen. 

Att de är svåra att få laddningsbara är ett problem som just nu inte verkar lösas inom de närmsta åren 

[17]. Detta gör att de troligtvis inte går att använda i ett fordon år 2017, men de har stor potential längre 

fram i tiden. 

  



29 

 

3.2.3 Förslag på teknik som går att använda år 2017 

En liknande analys över vikten på energilagringssystemet som gjordes i kapitel 3.1 kan göras med 

litiumsvavel-batterier och tillverkare 11:s  litium-jon kondensator. Denna jämförelse visas i figur 3.7, 

man kan tydligt se att detta system är mycket lättare. Detta skulle innebära att antingen kan systemets 

kapacitet vid samma vikt och storlek utökas eller att systemet kan göras lättare och mindre vid samma 

kapacitet. 

 

Figur 3.7 - Diagram över vikten på energilagringssystem med olika kapacitet bestående av en 

superkondensatorbank (37 Wh/kg) med fast kapacitet och resterande del av kapaciteten med LiS-batterier (400 

Wh/kg).  
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Kombinationen av Li-jonkondensatorer och Li-svavelbatterier, som visas i figur 3.8, skulle kunna 

möjliggöra en kapacitet på 16kWh om superkondensatorernas del är 400 Wh, med en vikt på enbart 50 

kg.  

Figur 3.8 - Stapeldiagram över hur mycket kapacitet 50 kg ger vid olika fördelning av LiS-batterier och Li-

jonkondensatorer. 
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4. Slutsats 
Här knyts rapporten ihop och svarar på frågeställningarna: 

● Är det möjligt att använda elektrokemiska kondensatorer i Precer Groups konceptfordon - och 

skulle energilagringssystem i storleksordningen 50, 100, 150 kg kunna vara lösningen? 

● Hur kommer utbudet av olika tekniska lösningar för energilagring se ut år 2017 och vilka för- och 

nackdelar har de? Vilken batteriteknik är bäst lämpad att möta dagens och framtidens behov 

och samtidigt vara miljömässigt hållbar? 

 

Det är i dagens läge inte möjligt att använda sig enbart av elektrokemiska kondensatorer som 

energilagringssystem i Precer Groups konceptfordon. Anledningen är främst att det skulle väga för 

mycket och ta för mycket plats. Däremot skulle en kombinerad lösning med både elektrokemiska 

kondensatorer och batterier fungera alldeles utmärkt. I det systemet skulle kondensatorerna ge de 

högre effekterna till motorn, vilket batterierna skulle må bättre av.  Toppströmmarna i batterierna kan 

halveras och spänningen kan ligga på en mer konstant nivå, vilket gör att värmeutvecklingen och 

påfrestningen sjunker markant. I och med detta kan livslängden för batterierna dubbleras vilket är 

mycket värt i de här sammanhangen då priserna för batterier i ett hybridfordon kostar väldigt mycket. 

En annan fördel är att kondensatorerna klarar av att ta upp bromskraftsåtervinningen på ett mycket 

effektivare sätt än batterier. 

Genom att se på den nya europeiska körcykeln för att kunna se hur lång tid fordonet accelererar under 

en tid har vi kommit fram till att ungefär 400 Wh energilagring med elektrokemiska kondensatorer är 

lagom. Därmed är vikten för ett energilagringssystem på 50 kg lite för lätt, kapaciteten skulle bli för liten. 

Ett system med 100 eller 150 kg skulle passa bättre, beroende på hur stor kapacitet Precer vill att 

fordonet ska ha och hur lätt det behöver vara. Det är också en ekonomisk fråga, men det avhandlar inte 

denna rapport. Rapportens analysdel visar att tekniska framsteg gör att energilagringssystemet kan bli 

lättare och bibehålla minst samma kapacitet. Detta kan tydligt ses om figur 3.5, som visar på hur ett 

energilagringssystem kan se ut idag, jämförs med figur 3.8 som visar hur det kan se ut år 2017. 

Till år 2017 har förhoppningsvis tillverkare 11 litium-jonkondensatorer, med kapacitet på 37 Wh/kg, ute 

på marknaden. Med hjälp av den skulle det gå att få ett system med bara dessa med en kapacitet på 5 

kWh på strax under 150 kg. Detta är dock lägsta gränsen vad det gäller kapacitet och högsta gränsen för 

vikten. Ett kombinerat system med till exempel litium-svavelbatterier från tillverkare 12 skulle vara ett 

bättre alternativ för att få upp kapaciteten och för att sänka vikten avsevärt. Med en sådan kombination 

och om superkondensatorernas kapacitet begränsas till 400Wh, skulle ett system på 50kg räcka enligt 

figur 3.8.  

Ur ett miljömässigt perspektiv är det mycket bättre att använda sig av elektrokemiska kondensatorer i 

kombination med batterier, eftersom batteriernas livslängd ökar betydligt. Batterier generellt är väldigt 

dåliga för miljön. De innehåller många miljöfarliga kemikalier och tungmetaller. Det bästa vore om det 

gick att använda sig enbart av kondensatorer i framtiden, eftersom de är över 95 % återvinningsbara, 

men där är vi inte riktigt än. 
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Det har varit väldigt svårt att få en bra koll på vad som kommer komma i framtiden, eftersom det är 

många sensationsnyheter från företag som vill få forskningsbidrag och publicitet. Vad som verkligen är 

sant av alla nyheter är svårt att förstå. Vissa kondensatorer forskare har fått att fungera i labb-miljö är 

inte säkert att det fungerar i massproduktion. 

Det stora hoppet står till när elektrokemiska kondensatorer med grafen kan tänkas komma ut i 

massproduktion, men det är inte troligt att det kommer hända till år 2017. Forskare tror att det kommer 

ske inom 5 till 10 år, vilket skulle innebära att kanske ett framtida fordon från Precer skulle enbart kunna 

använda den här tekniken som energilagringssystem. 
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Bilaga A: Sammanställning av batterier samt elektrokemiska kondensatorer 
 

 

Batterier Wh/kg Wh/l kW/kg kW/l 
Usable power Pd 

(kW/kg) Ah Wh 
Livslängd(laddcykler) 

25grader Temperaturspann 

63 Ah Startbatteri Banner 45,8 100 0,26 
  

63 
   Kokam LiPo SLPB160460330 186 364 0,37 0,73 

 
240 889 7000 

 Panasonic 18650 Li-ion NCR18650B Teslas 
batteri 243 676 

   
3,35 

 
3000 

 Nissan leaf och Renault Kangoo 157 317 
   

32,5 
   Toyota Prius Plugins batteri 55 

     
4400 

  Volkswagen e-up!'s batteri 81,3 
     

18700 
  EDLC Wh/kg Wh/l kW/kg kW/l  (kW/kg) Ah Wh Livslängd(laddcykler)  Temperaturspann 

Tillverkare 1 3,9 4,68 3,3 4,11 3,3 1,10 53 1000000 
 Tillverkare 2 – Modell 1 10,1 14,1 12,5 36,2 12,5 1,39 3,95 1000000 
 Tillverkare 2 – Modell 2 5,4 8,4 19,3 62,9 18,5 0,83 2,37 1000000 
 Tillverkare 3 – Modell 1 6 7,7 6,6 8,48 6,6 1,13 3,04 1000000 -40C - 65°C 

Tillverkare 3 – Modell 2 3,9 4,4 4 4,5 4,0 1,11 54,1 1000000 -40C - 65°C 

Tillverkare 4  6,2 7,13 30,5 3,9 14,6 0,53 1,426 1000000 
 Tillverkare 5 3,6 4,19 3,3 3,77 3,3 1,12 18,2 1000000 -40 ~ 65°C 

Tillverkare 6  7 6,3 
  

1,7 1,72 4,305 1000000 -30℃-65℃ 

Tillverkare 7  4,1 3,6 4,1 4,75 4,0 1,14 18,2 1000000 -40°C to +65°C 

Tillverkare 8  9,62 7,8 5,77 
 

4,6 
 

3,0 1000000 -40°C - 60°C 

LIC Wh/kg Wh/l kW/kg kW/l  (kW/kg) Ah Wh Livslängd(laddcykler)  Temperaturspann 

Tillverkare 9 – Modell 1 3,14 3,32 
  

1,8 0,73 33 100000 0～+60℃1 

Tillverkare 9 – Modell 2 3,14 5,24 
  

1,4 0,73 11 100000 0～+50℃1 

Tillverkare 10 – Modell 1 10 19 14 27 10,0 
 

1,45 800000 -30℃-70℃ 

Tillverkare 10 – Modell 2 10 19 12 22 9,0 
 

2,75 800000 -30℃-70℃ 

Tillverkare 10 – Modell 3 12 20 7 13 4,7 
 

4,428 800000 -30℃-70℃ 

Tillverkare 10 – Modell 4 13 20 4 6,2 5,1 0,86 4,42 300000 -30℃-70℃ 

Framtid Wh/kg Wh/l kW/kg kW/l  (kW/kg) Ah Wh Livslängd(laddcykler)  Temperaturspann 

Tillverkare 11 – (LIC) 37 34 4,5 4,15 4,5 1,3 3,071 10000 -40℃-60℃ 

Tillverkare 12 – Li-S 2014 200 235 0,75 0,88 
 

5 
 

700 -10-80℃ 

Tillverkare 12 – Li-S 2017 400 450 2 2,25 
 

10 
 

1200 -20-80℃ 



B 
 

 

 

Vikt(kg) 
Volym 

(l) Spänning(V) 

ESRdc 
Inre 

resistans 
(Ω) Effekt(kW) Källa  

16,5 8,01 12 
 

4,338 http://www.batterilagret.se/product/2638-63-ah-startbatteri-banner.aspx 

4,78 2,44 3,7 
 

1,778 http://www.kokam.com/new/kokam_en/sub01/sub01_01.html 

0,0475 0,56 3,6 
  

http://www.panasonic.com/industrial/includes/pdf/NCR18650B.pdf 

0,787 
 

3,75 
  

http://www.eco-aesc-lb.com/en/product/liion_ev/ 

80 
 

207,2 
  

http://tims.elanders.com/webbroschyr/produktblad/phv_pf_web.pdf 

230 
     

Vikt(kg) 
Volym 

(l) Spänning(V) 
Inre 

resistans Effekt(kW)   

13,5 10,83 48 0,0063 44,55 Belagt med sekretess. 

0,39 0,281 2,85 0,0002 4,875 Belagt med sekretess. 

0,44 0,281 2,85 0,00012 8,492 Belagt med sekretess. 

0,51 0,397 2,7 0,00026 3,366 Belagt med sekretess. 

14 12,4 48,6 0,005 56 Belagt med sekretess. 

0,23 0,2 2,7 0,00026 
 

Belagt med sekretess. 

5,1 4,38 16,2 0,0019 
 

Belagt med sekretess. 

0,615 0,45 2,5 0,0007 
 

Belagt med sekretess. 

5,1 4,4 16 0,0015 
 

Belagt med sekretess. 

0,53 0,39 2,7 0,00036 
 

Belagt med sekretess. 

Vikt(kg) 
Volym 

(l) Spänning(V) 
Inre 

resistans Effekt(kW)   

10,5 9,94 45 0,013 
 

Belagt med sekretess. 

3,3 2,10 15 0,006 
 

Belagt med sekretess. 

0,145 0,12 2,2-3,8 0,0012 2,03 Belagt med sekretess. 

0,275 0,25 2,2-3,8 0,0007 
 

Belagt med sekretess. 

0,369 0,21 2,2-3,8 0,001 
 

Belagt med sekretess. 

0,34 0,22 2,2-3,8 0,001 1,368 Belagt med sekretess. 

Vikt(kg) 
Volym 

(l) Spänning(V) 
Inre 

resistans Effekt(kW)   

0,083 0,09 2,7-2,0 
 

0,3735 Belagt med sekretess. 

  
2,05 

  
Belagt med sekretess. 

  
2,05 

  
Belagt med sekretess. 


