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Abstract 

This project examines how an optimization of the battery in electric vehicles can help overcome 

some of the challenges electric vehicles face today. Furthermore, is an examination of the 

technologies used to deliver such an optimization. The project explains the complexity 

connected to the battery system and its components. To shed light on some of these aspects the 

project performs a comparative analysis of the Tesla Model S Long Range and the Nissan Leaf 

e+ Tekna. The analysis uses the theoretical knowledge presented in the project to explain the 

differences between the two cars. Furthermore, it examines what these differences mean for 

the consumer.  

This project studies topics mainly through already existing scientific studies and books. The 

structure of the project is based upon TRIN-modellen. This structure secures the technical focus 

while also touching on some of the political and societal aspects of the problem. In conclusion 

we found that an optimization of the battery is a very complex process due to the many different 

aspects involved. In addition, we found that the political and societal aspects play an important 

role when trying to adopt electric vehicles.  
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Begrebsafklaring 

Elbil/EV: I denne opgave refereres der til en elbil enten ved brugen af ordet elbil eller 

forkortelsen EV. Med dette menes der en 100% eldreven bil.  

 

Energidensitet: Dette begreb omhandler hvor meget energi, der kan lagres i en enkelt 

battericelle.  

 

Battericeller: En battericelle er det, der svarer til et enkelt batteri. En battericelle = et enkelt 

batteri.  

 

Batterimoduler: Batterimodul er en sammensætning af flere battericeller. 

 

Batteripakke: En batteripakke er det der udgør hele elbilens samlede batteri. En batteripakke 

består af mange batterimoduler.  

 

Konventionelle biler: I opgaven refererer konventionelle biler til benzin- og dieselbiler. 

 

Performance: Dette begreb refererer til elbilens samlede præstationsevne. 

Indledning 

Menneskets behov for frit at kunne bevæge og transportere sig over længere distancer, blev 

gjort muligt ved populariseringen og udbredelsen af bilen op igennem 1900-tallet. Behovet ser 

ikke ud til at være faldende, og den store tilstedeværelse af konventionelle biler, er i 

særdeleshed begyndt at sætte sine præg, i form af udledningen af CO2. Transportsektoren har 

bevist sig selv som værende en af de største CO2 syndere i de seneste årtier. Aktualiteten ved 

problemstillingen af verdenslandenes udledning af CO2, samt de fremtidige konsekvenser hvis 

udledningen ikke nedsættes drastisk, danner ramme for vigtigheden af alternativer. Alternativer 

i form af elbilen, der under de rigtige omstændigheder, kan blive til den nødvendige grønne 

omstilling. Denne omstilling kræver en kæmpe omlægning af samfundet, heriblandt 

infrastruktur og lovgivning. Vigtigst af alt betyder dette en optimering af elbilens forestående 

teknologi, specifikt motoren/batteriet, samt en forbedring af dets image. 
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Problemfelt 

Benzin- og dieselbiler udgør i dag en stor udledning af CO2 og er en medvirkende faktor til at 

skade miljøet. Mange rapporter peger på elbilen, som værende det bedste alternativ til de 

konventionelle biler og som et muligt løsningsforslag, til transportsektorens store CO2 

udledning. Elbiler er i dag langt bedre til at udnyttede den lagrede energi, som de får. Heraf 

bliver 80% brugt til fremdrift, hvor de sidste 20% går til spilde. I konventionelle biler er det 

lige modsat, hvor 20% går til fremdrift og de knap 80% går til spilde (Danmarks 

Naturfredningsforening: Elbiler, 2018). ‘A Comprehensive Study of EVs’ og rapporter som 

disse, ligger et fundament for at fremme teknologien i elbilen, da der bliver sat nogle 

målsætninger og rammer i form af ydeevne, energieffektivitet, opladning og distance. Disse 

danner ramme for, hvordan fremtidens marked ender med at se ud. Store bilfabrikanter som 

Tesla, Nissan og BMW, har de sidste fem år vist en større tendens, for reklamation af eldrevne 

biler end de konventionelle, på det danske marked. I Danmark stilles der konstant nye krav til, 

hvordan man kan nå målsætningerne, for nedsætningen af CO2 i transportsektoren. Den 

nuværende Venstre-regering og statsminister Lars Løkke Rasmussen, har en klimaplan der 

fordeler sig over 38 initiativer for en grønnere fremtid. En af dem forlyder på: Salget af nye 

diesel- og benzinbiler vil lukke i 2030. Og i 2035 skal hver eneste nye bil i Danmark være en 

elbil. Det vil betyde, at der i 2030 vil være over en million hybrid-, el- eller tilsvarende grønne 

biler i Danmark. (Regeringen: 2018).  

 

I dag er der stadig alt for få bilister, der vælger elbilen som deres primære transportmiddel. Der 

er mange faktorer der spiller ind på elbilens popularitet hos de danske bilister, heriblandt 

lovgivning, afgifter og selve elbilens performance. Især elbilens performance spiller en stor 

rolle for de danske bilister, når de skal vælge bil. Det er især en bekymring om batteriets 

rækkevidde og antallet af lade stationer, der gør at folk er mere tilbageholdende mht. køb af 

elbiler.  

“EVs are held back by the capacity of their batteries. They have a certain amount of 

energy stored there, and can travel a distance that the stored energy allows. The range 

also depends on the speed of the vehicle, driving style, cargo the vehicle is carrying, 

the terrain it is being driven on, and the energy consuming services running in the car, 

for example air conditioning. This causes ‘range anxiety’ among the users” (Fuad Un-

Noor et al. 2017). 
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Andre organisationer, heriblandt Danmarks Naturfredningsforening og Det Europæiske 

Miljøagentur, støtter op omkring at batteriet udgør en barriere i forbindelse ved køb af elbil, da 

der er færre opladningsstandere end benzintanke og det tager længere tid at oplade. Derfor 

kalder de det “range anxiety”, at man er bange for at løbe tør for strøm langt hjemmefra eller 

langt fra en opladningsstander, og dette skaber en mental barriere (Danmarks 

Naturfredningsforening: 2018). I opgaven er der derfor fokus på, hvordan denne barriere kan 

formindskes, i form af en optimering af batteriet. Til at kigge på optimering af batteriet har vi 

nogle succeskriterier, centreret omkring elbilens batteri, dets ydeevne, energieffektivitet, 

opladning og distance. Optimeringen og fokusset vil omhandle elbilens batteri. 

Succeskriterierne skal ses som målsætninger, der munder ud i at gøre elbilen attraktiv for 

forbrugerne, så optimeringerne skal være til fordel for dem. Først og fremmest vil en 

optimering af batteriet være en fordel for forbrugerne, da en bedre performance vil betyde at 

den føromtalte ‘range anxiety’ vil blive formindsket. Dette vil betyde flere elbiler på vejene, 

hvilket resulterer i fordele for klimaet. Ovenstående har ført os frem til følgende 

problemformulering. 

Problemformulering 

Hvordan kan man optimere batteriets energieffektivitet i en elbil, således at effekten bliver 

attraktiv for forbrugeren? 

 

Arbejdsspørgsmål 

- Hvordan er batteriet sammensat og hvordan fungerer det? 

- Hvordan måler vi en optimering af batteriet ift. energidensitet, materialer og 

opbygning samt sammensætning? 

- Hvordan arbejdes der på optimering af batteriet i elbiler i dag? 

 

 



7 
 

Afgrænsning 

Igennem udarbejdelsen af opgaven har vi undervejs foretaget flere afgrænsninger, som har haft 

stor betydning for at styre os i retning af det udformede projekt. Ved gruppedannelsens sidste 

dag, havde vi etableret et udgangspunkt der omhandlede, hvordan en udfasning af de 

konventionelle biler, til fordel for eldrevne biler, kunne se ud. På det tidspunkt, havde vi 

allerede afgrænset os, ved ikke at inddrage hybridbiler, da projektets klimamæssige briller, ikke 

passede sammen med hybridbilen som en langvarig løsningsmodel. Dermed lagde vi os fast på 

elbilen, grundet dens aktualitet på et klimamæssigt og teknologisk niveau. Et stykke tid efter 

gruppedannelses perioden, blev vi dog hurtigt klar over hvor bredt emnet ‘elbiler’ egentlig var 

og hvordan projektet, på sin vis nemt kunne gå i mange retninger. Med forbehold for 

semesterbindingen fra TSA, valgte vi at lægge vores fokus på elbilens batteri, 

sammensætningen og hvorledes en optimering af batteriet kunne se ud. Samtidig gav det også 

mest mening at ligge fokusset på den mest væsentlige del ved elbilen, nemlig batteriet. Batteriet 

var mest væsentlig for os at have fokus på, fordi det er elbilens signatur komponent, hvis 

udvikling afgør elbilens relevans og udnyttelse på de danske veje.  

Vi blev i gruppen enige om at effekten af fokusområderne indenfor optimeringen af batteriet, 

skulle være til fordel for forbrugeren for at gøre elbilen mere attraktiv for dem. Dermed ikke et 

fokus på forbrugeren, men disse optimeringer skal være til fordel for dem.  

Vi blev igen afgrænset ved en videre undersøgelse af forskellige elbilmodeller og fabrikanter. 

Her opdagede vi konkurrenceelementet mellem bilproducenterne, i form af at et kapløb i 

udviklingen af forskellige motorer og måder hvorpå, en opsætning af deres elbiler kunne se ud. 

Dette adskilte bilproducenternes modeller fra hinanden, baseret på hvor langt de var i 

udviklingen af teknologien inden for batteriet. Dermed valgte vi aktivt at undersøge og lave en 

komparativ analyse af to eldrevne biler; Nissan Leaf e+ Tekna og Tesla model S Long Range, 

da de fremhæver to forskellige typer af elbiler som på sin vis, har en tilstedeværelse på de 

danske veje. Grundet elbilens brede emne, måtte vi begrænse vores fokuspunkter. Slutteligt har 

vi taget et aktivt valg, ved ikke at inddrage følgende emner: 

 

Bæredygtig energi til elbiler samt udvindelsen af batteri materialer. Det er dog relevant for 

emnet, da elbiler ikke udleder CO2, men der bliver udledt masser af CO2 under opbygningen 

af batteriet og elbilen, f.eks. ved produktionen af batterier til Nissan Leaf og Tesla Model S. Vi 

har valgt ikke at inddrage det, da udvindelsen af det ikke giver fokus på batteriet og 

optimeringen, men giver fokus på bæredygtigheden. 
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Lovgivning og afgifter. Det kan være relevant ift. vores emne, da det kan have en effekt på 

forbrugerne og deres attraktivitet til elbilerne og priserne. Vi har ikke fundet det relevant ift. 

projektets primære fokus på elbilen og dets batteri, men berører lovgivningen i diskussionen.  

 

Infrastruktur. Det er relevant for elbilen, heriblandt mulighed for opladning samt omlægning 

af elnettet for at tilpasse sig til flere elbiler på vejene. Den del af infrastrukturen vi har valgt 

ikke at inddrage i opgaven er omlægning af elnettet. Dette ligger for langt væk fra det tekniske 

fokus i opgaven, da en sådan omlægning er en anden opgave i sig selv.  

 

Semesterbinding 

Vi har i vores projekt valgt at inddrage følgende dimensioner til vores semesterbinding:  

Teknologiske systemer og artefakter (TSA) samt subjektivitet, teknologi og samfund (STS). 

 

Primær dimension: Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA) 

TSA udgør, at vi skal have en teknologi som udgangspunkt i projektet. Her vil en dybdegående 

teknisk analyse af elbilers batterier indgå, samt hvordan vi måler en optimering af bilbatteriet. 

Dimensionen bliver inddraget med en teknisk analyse, samt den kan sættes op i TRIN-

modellen, hvor elbilen og batteriet anses som et teknologisk artefakt. TRIN-modellen kan vi 

bruge til at få en bredere forståelse af elbilen som teknologi.  

 

Sekundær dimension: Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) 

STS dimensionen i projektet kan sættes meget punktligt op. Subjekt, samfund og objekt kan 

relateres til forbrugerne, staten og dens klimavenlige udspil samt elbilen og batteriet. Det er 

særligt opgavens diskuterende afsnit, som indeholder STS dimensionen. Her berøres punkter 

som lovgivning, infrastruktur samt befolkningens opfattelse af elbilen.  

Motivation 

Transportsektorens mest brugte transportmiddel er bilen, som bliver brugt mange gange om 

dagen, af alle slags mennesker i samfundet. Om det er for at handle ind, hente børn eller komme 

til og fra arbejde, kan man med en bil bevæge sig frit rundt uafhængigt af andre. Med det sagt, 
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er bilen også et problem ift. den globale opvarmning. Elbilen er meget aktuel i 2019 når det 

gælder den grønne omstilling. I takt med at elbiler bliver mere og mere aktuelle, har diverse 

elbiler skabt interesse, og på baggrund af dette er der opstået fælles motivation for de 

forskellige selskaber, som skaber elbilerne. Dette fører os videre til batterierne som elbiler 

besidder og hvordan en mulig optimering af batteriet, kan være med til at fremme elbilen, 

således at vi kan få en grønnere omstilling. En fælles motivation er opstået i gruppen, som 

samtidig med projektets semesterbinding teknologiske artefakter og systemer, lader os dykke 

ned i teknologien for at se på både negative og positive elementer i elbilens batteri, som kan 

fremme en grøn omstilling.  

 

Metode afsnit 

Dette afsnit vil redegøre for vores valg af metode, samt hvad de valgte metoder bidrager med 

til opgaven. Afsnittet giver en redegørende beskrivelse af TRIN-modellen, samt en begrundelse 

for vores valg af empiri. Yderligere vil der blive redegjort for, hvilke aspekter der i opgaven 

fokuseres på, samt hvad det betyder for vores brug af TRIN-modellen. 

Trin-modellen 

Vi har i denne opgave valgt at benytte os af TRIN-modellen. Formålet med at anvende TRIN-

modellen i denne opgave er at opnå en dybdegående forståelse af sammensætningen af elbilen 

og elbilens batteri. TRIN-modellen anvendes når ønsket er at analysere og beskrive en 

teknologi, med hovedvægt på teknologiens teknisk-videnskabelige aspekter (Niels Jørgensen: 

2018).  

Til at opnå en forståelse for en given teknologi, opstiller TRIN-modellen seks trin: 

1. Identifikation og analyse af en teknologis indre mekanismer og processer.  

2. Identifikation og analyse af teknologiens artefakter.  

3. Identifikation og analyse af en teknologis utilsigtede effekter.  

4. Analyse af sammenhænge i større teknologisystemer.  

5. Opstille en model af en teknologi.  

6. Analyse af drivkræfter og barrierer for udbredelse af innovationen 
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Trin 1’s formål er at kigge på hvordan teknologien virker. Det tager udgangspunkt i Walter 

Vincentis begreb om det operationelle princip, og kigger på de forskellige funktioner og 

processer, der foregår inde i teknologien. Trin 2’s funktion er at give en konkret gennemgang 

af de forskellige artefakter, en given teknologi består af. Trin 3 identificerer en given teknologis 

utilsigtede effekter. Dette er et vigtigt punkt at have med når man analyserer og vurderer en 

teknologi. Imens trin 1-3 fokuserer på selve teknologien, kigger trin 4 på systemet teknologien 

skal indgå i. Et eksempel kunne være at kigge på infrastrukturen i Danmark i forbindelse med 

elbilen. Trin 5 har til formål at beskrive eller forklare en teknologi på en let overskuelig måde. 

Det kan både være visuelle og fysiske modeller. Trin 6 kigger på hvilke faktorer der er med til 

at påvirke udbredelsen af en given teknologi. Det er et vigtigt trin, da der meget ofte er mange 

forskellige faktorer, der er med til at påvirke, hvorvidt en teknologi bliver udbredt eller ikke 

(Niels Jørgensen: 2018). 

De seks trin fokuserer på forskellige aspekter af den givne teknologi, for at en bred og 

fyldestgørende analyse af teknologien kan opnås. Da denne opgave har fokus på det teknisk-

videnskabelige aspekt af elbilen, vil det primært være de trin, der fokuserer på selve 

teknologien og dens mekanismer, som vi vil fokusere på. Vi finder det dog stadig relevant at 

berøre forbrugeraspektet, samt det samfundspolitiske aspekt, da begge har en kæmpe betydning 

for elbilens placering i samfundet. Opgavens struktur tager derfor afsæt i TRIN-modellens seks 

trin, da vi på den måde kan holde fokus på de tekniske elementer af elbilen, men samtidig se 

på elbilen i en samfundspolitisk kontekst. Måden hvorpå vi anvender hvert trin er følgende: 

1. Identifikation og analyse af en teknologis indre mekanismer og processer: 

Dette trin indeholder først og fremmest en redegørelse for, hvordan batteriet i en elbil 

grundlæggende er sammensat. Derudover bliver der i dette trin, dykket ned i en masse tekniske 

begreber i forbindelse med elbilens batteri. 

2. Identifikation og analyse af teknologiens artefakter.  

Dette trin læner sig op ad første trin. Dette trin bruges mere bredt, til at kigge på de mange dele 

elbilens batteri består af. Dette gør det mere overskueligt at arbejde med en optimering af 

batteriet, grundet dets mange delelementer. Dette trin kombineret med første trin, udgør en stor 

del af den komparative analyse i opgaven.  



11 
 

3. Identifikation og analyse af en teknologis utilsigtede effekter.  

Dette trin indeholder de effekter en optimering af batteriet ville have, med fokus på effekter for 

forbrugeren. Trin tre er med til at give et syn på hvad effekterne af en optimering af batteriet 

eventuelt kunne have.  

4. Analyse af sammenhænge i større teknologisystemer & 6. Analyse af drivkræfter og barrierer 

for udbredelse af innovationen 

Trin fire og seks bliver brugt til at kigge på elbilen fra et større perspektiv. Det vil blive brugt 

til at kigge på, hvorledes infrastrukturen kan blive tilpasset, til et større antal elbiler på de 

danske veje. Derudover vil det blive brugt til at kigge på nogle af de samfundspolitiske faktorer, 

der spiller en rolle for elbilens placering i samfundet. Dette vil bl.a. være lovgivning vedrørende 

elbiler samt inddragelse af Rogers teori: Diffusion of Innovation. 

5. Opstille en model af en teknologi.  

Trin fem skal ses som et støttende element til de ovenstående trin. I dette trin indgår de figurer 

og modeller, vi i opgaven benytter os af til at forklare forskellige tekniske specifikationer og 

begreber. Modellernes formål er at gøre de komplicerede tekniske elementer i opgaven 

overskuelige og letforståelige, både for os selv men også for læseren.  

 

Valg af litteratur 

I denne opgave undersøges problemstillingen gennem brug af forskningsartikler og 

videnskabelige rapporter. Derudover inddrages teori, der redegør for batteriets sammensætning 

og funktionalitet. To af de mest væsentlige stykker materiale anvendt i opgaven, er bogen 

“Behaviour of Lithium-Ion Batteries in Electric Vehicles” og studiet “A Comprehensive Study 

of EV’s”. Disse to kilder har både bidraget med en masse teknisk viden om batteriet samt været 

grundlag for opgavens teori. I opgavens komparative analyse benyttes der litteratur fra 

bilproducenterne selv, til at redegøre for bilernes specifikationer og tal. Ovenstående teori 

inddrages derudover også i den komparative analyse.  

I alle akademiske opgaver er litteratursøgning et centralt element, da det udgør fundamentet 

som opgaven skal bygges på. Dette er vigtigt for at opgaven kan sættes i en faglig kontekst og 

bidrage til videns udviklingen på det undersøgte område. En akademisk opgaves 
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problemstilling, og afgrænsning af denne, påvirkes tit og ofte af, hvilken litteratur der allerede 

eksisterer på det område der ønskes undersøgt. Dette er også tilfældet i denne opgave. I takt 

med at vi er blevet klogere på opgavens emne, har vores problemstilling formet sig derefter. 

 

I projektets tidlige fase arbejdede vi med nogle brede søgekriterier, heriblandt nøgleord som 

‘elbil’, ‘batteri’, ‘optimering’, for blot at tilegne os en masse viden på området. I takt med at vi 

blev klogere og projektets retning blev mere klar, blev vores søgekriterier tilrettelagt derefter. 

Vi gik altså fra at arbejde med en bred vifte af litteratur, til at fokusere på videnskabelige 

forskningsartikler og rapporter. Vi søgte litteratur primært gennem Google Scholar, REX og 

på Roskilde Universitetsbibliotek. Grunden til dette er at grundlaget opgaven bygges på skal 

være baseret på valide og aktuelle data for at en gyldig besvarelse af opgavens 

problemformulering kan opnås. Aktualiteten af empirien er især vigtig i denne opgave, da 

området opgaven undersøger er i konstant udvikling. Den anvendte empiri er derfor udvalgt på 

baggrund af at det lever op til kravene om validitet og aktualitet. 

 

Indledende afsnit til teori 

Sammensætningen af batteriet i en elbil. 

Elbilen er i dag et vigtigt teknologisk felt i stor fremdrift. Dette skyldes at den konventionelle 

benzin- og dieselbil forurener miljøet og påvirker klimaet negativt. Elbilen ses derfor af mange, 

som et mere klimavenligt alternativ til den konventionelle bil. Der bliver derfor forsket og 

arbejdet på at forbedre og udvikle elbilen. Når man snakker om forbedring af elbilen, er 

batteriet en af de vigtigste dele der arbejdes på, da det er en central teknologisk del af elbilen. 

Følgende afsnit vil derfor forklare, hvordan batteriet i en elbil er sammensat, samt hvilke 

forskellige dele et sådant batteri består af.  

Alle elbiler har et batteri. Det er dette batteri der leverer strøm til bilen, og gør den i stand til at 

køre. Batteriet i en elbil er sammensat af flere forskellige dele. Denne sammensætning kan 

variere lidt fra model til model, men den generelle sammensætning følger opbygningen 

beskrevet i nedenstående billede fra Samsung SDI. Samsung SDI er datterselskab til Samsung 

Group, og forsker indenfor teknologi omkring elbiler, batterier og energilagring: 
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(Samsung SDI: 2019). 

 

Batteriet eller batterisystemet i en elbil, er det som i figuren hedder en ’battery pack’. Det er 

dog flere forskellige dele, der udgør selve batteriet som helhed.  

Først og fremmest er der battericellerne, som er det tilsvarende til eksempelvis et enkelt AA-

batteri. ”A cell which is the basis of a battery must possess high capacity per unit volume in 

order to show maximum performance in a restricted area inside a vehicle” (Samsung SDI: 

2019). Livet som batteri-celle i en elbil er hårdt og krævende. Battericellerne der bruges I 

elbiler, skal derfor have en meget højere energidensitet, samt være meget mere holdbare end 

normale batterier, som bruges i telefoner og fjernbetjeninger. Grundet den store mængde af 

battericeller der bliver brugt i en elbil, opdeles de mange celler i ’grupperinger’. Disse 

’grupperinger’ bestående af mange battericeller kaldes batterimoduler.  

Batterimodulerne er egentlig bare mange battericeller samlet i en gruppe. Batterimodulernes 

funktion er at beskytte battericellerne fra ting som vibrationer og varme (Samsung SDI: 2019). 

Det er så flere batterimoduler, eksempelvis 16 i en Tesla Model S, der udgør den endelige 

batteripakke som er selve batteriet i bilen. Batteripakken er det der forbinder alle 

batterimodulerne vha. et batteri management system. Derudover er der også et kølesystem i 

batteripakken, der sørger for, at batterierne ikke overopheder (Samsung SDI: 2019). Et 

eksempel på et sådant kølesystem kan ses i nedenstående figur: 
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(Domenick Yoney: 2019) 

På figuren ses hvordan Tesla Model S kølesystemet ser ud. Det er et liquid cooling system. 

Den blå linje imellem battericellerne er en tube eller en slange med ’glycol coolant’ i. Det 

kemiske stof i tuben er ofte bestående af propylenglycol, da det har den gode egenskab at kunne 

aflede varme og kulde. En af ulemperne ved et liquid cooling system er at lækage kan opstå. 

Udover liquid cooling systems findes der flere andre kølesystemer heriblandt luftkøling som 

er blevet brugt i bl.a. Nissan Leaf. Liquid cooling systems er dog det mest udbredte inden for 

køling af elbilers batterier (Dober: 2019).  

Opladningsprocessen i en elbil  

En af måderne hvorpå at elbilen kan redesignes, for at optimere energiforbruget, er ved 

opladningen af batteriet. Ved at se på effekten af den givne mængde strøm, skal mindst muligt 

energi gå til spilde i processen, så den tildelte elektricitet er så bæredygtig og udnyttet til bedst 

mulig evne. Måden hvorpå energien/elektriciteten kan gå til spilde ved opladningen i bilen, er 

igennem en lader i selve elbilen kaldet ’Inverter eller OBS’. Den sørger for at konvertere 

vekselstrømmen fra det danske elnet, om til jævnstrøm, som elbilens batteri oplades med.  

”Laderens opbygning er altafgørende for, hvor hurtig og effektiv lade processen er. Jo bedre 

lader i bilen, desto mindre energitab sker der i konverteringsprocessen”. (FDM: 2019).  

Et redesign af elbilens konstruktion, mere specifikt opladnings komponenter af batteriet, vil 

dermed være optimering og succeskriteriet for, at mindst muligt energi skal gå tabt ved 

konverteringsprocessen. Konverteringsprocessen vil på et fremtidigt plan angiveligt 
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formindske energitabet, ved at skifte opladningsmetoden over til kontaktløs opladning. Bilens 

bund vil være specielt konstrueret til at kunne omdanne elektromagnetisme til jævnstrøm, som 

så lagres. Dermed gøres det mere effektivt og let for forbrugeren af elbilen. (FDM: 2019). 

 

I forbindelse med optimeringen, kigges der på hvorledes opladningsprocessen og fordelingen 

af elektriciteten i en elbils komponenter kan foregå. Elbilen er modsat de konventionelle 

alternativer, meget fleksibel på grund af dens mangel på indviklede mekaniske arrangementer. 

I en elbil er det kun motoren som bevæger sig, som også er dér strømforsyningen løber 

igennem. Disse 2 komponenter kan placeres forskellige steder i elbilen, så længe de er 

forbundet af elektriske ledninger, hvilke giver mulighed for forskellige opsætninger i elbilen. 

Komponenterne i en opsætning kan ses i elbilens systemer, som kan opdeles i 3 forskellige 

undersystemer: energy source, propulsion and auxiliary.  

”The energy source subsystem includes the source, its refueling system and energy 

management system. The propulsion subsystem has the electric motor, power converter, 

controller, transmission and the driving wheels as its components. The auxiliary 

subsystem is comprised of auxiliary power supply, temperature control system and the 

power steering unit” (Fuad Un-Noor et al. 2017: 10).  

Elbilens system og dets flow af elektricitet gennem de forskellige undersystemer, kan ses ved 

at følge de markerede pile på Figur 10 EV-subsystems. Ved at følge elektriciteten/energiens 

flow i en elbils komponenter og styresystemer, vil energikilden og opladningen af elbilen være 

det første. Inde i ’energikildens undersystem’, bliver vekselstrømmen forvaltet ud til de andre 

systemer. Først og vigtigst af alt, bliver energien styret ud til det ’elektrisk fremdrevne 

undersystem’, hvor en inverter omdanner den tildelte vekselstrøm til jævnstrøm for elbilens 

motor. Dette undersystem står også for styringen af bremsen, speederen og gearkassen i 

sammenhæng til dækkene. Til sidst bliver vekselstrømmen styret ud til ’støtte undersystemet’, 

der indebærer styring og temperaturmodulet. Undersystemerne går igen ved stort set alle 

elbiler, men hver producent og udvikler kan have hver deres opsætninger af komponenter. 
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(Fuad Un-Noor et al. 2017: 10) 

 

Teori 

Behaviour of Lithium-Ion Batteries in Electric Vehicles 

I dette afsnit vil vi præsentere relevant teori, som kommer ind på elbilens lithium-ion batteri. 

Vi benytter os af bogen Behaviour of Lithium-Ion Batteries in Electric Vehichles, Battery 

Health, Performance, Safety, and Cost. I bogen kommer der flere bidrag fra førende eksperter 

inden for elbilens område, og bogen kommer rundt om lithium-ion batteriets ydelse, levetid, 

sikkerhed og omkostninger.  

Mekanisk design og pakning af batteripakker i EVs 

Lithium-ion batteripakker bliver i dag anvendt til mange forskellige teknologier. Iblandt disse 

er det populært og meget anvendt batteri til elbiler, såsom Tesla Model S og Nissan Leaf. 

Selvom lithium-ion batteripakker findes i mange elbiler i dag, er der dog stadig tilbøjelighed 

til fejl. Blandt disse fejl er der bl.a. eksponering af sammenstød, overophedning og termisk løb.  

De fleste batteripakker i dag følger en vis arkitektur, hvor der er en T-formet batteripakke, samt 

der er en gulvopsætning. T-formen tillader at batterimodulet kan være i en sikkerhedszone, da 
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den befinder sig i en mindre tunnel under passagersæderne. Denne form beskytter batteriet ved 

frontalsammenstød, men også sammenstød fra siden af. I takt med placeringen af T-formen går 

det dog ind og tager en del af pladsen fra den indvendige bil, som gør pladsen mindre.  

Modsat T-formen skaber gulvopsætningen mere plads i den indvendige bil, da den ikke har 

nogen indflydelse indvendigt og befinder sig som en plade under bilen. Med denne opsætning 

bliver tyngdepunktet for elbilen også sænket, hvilket skaber stabilitet for elbilen ved diverse 

køremanøvre. Med gulvopsætningen vil der typisk være et 1-6mm tykt beskyttelseslag, for at 

beskytte gulvopsætningen for stød fra jorden. Dette er dog ikke altid tilstrækkeligt, da den kun 

beskytter mod mindre sten eller grus på vejene. Gulvopsætningen og batteripakkerne vil stadig 

være udsat under elbilen i denne opsætning, da der kan være risiko for større stød.  

(Arora, S. & Kapoor, A.: 2018 p. 186). 

 

Derudover kan der ske overophedning blandt battericellerne, som sker ved et termisk løb. Dette 

kan ske hvis der ikke er afløb for de brandfarlige gasser batteriet indeholder, som skal være i 

stand til at få presset udløst i batteriet gennem mindst en udgang. Det er muligt at kontrollere 

dette ved hjælp af udstødnings åbninger, men også termiske barriere. Disse virker ved at 

åbningerne peger modsat passagerne og løber ud bagved, hvor der er mindst risiko for at nogen 

skulle blive ramt. I takt med at der kan ske temperaturstigninger i det termiske løb kan der også 

ske nedsmeltninger, da battericellerne og -modulerne kan bevæge sig anderledes og forstyrre 

nedkølingssystemet. Hvis dette skulle ske, er det vigtigt at batteripakken er tæt, for at undgå 

unødvendige bevægelser fra cellerne og modulerne, som kan forårsage yderligere 

nedsmeltning. 

At undgå battericeller og modulers bevægelser er en af de mest succesfulde metoder til at undgå 

andre former for fejl i batteriet (Arora, S. & Kapoor, A.: 2018 p. 180-182).  

  

Genbrug af elbilers batterier 

Genbrug af litium-ion batterier i dag, er et omdiskuteret emne, da det er en større udfordring 

både lovmæssigt, men også ift. genbrugs handlinger, fordi udviklingen af disse stadig er 

undervejs. Der er nogle helt generelle sikkerhedsforanstaltninger der skal tages hånd om, ved 

håndtering af batterierne grundet risikofaren. Batterierne har både kemisk og elektrisk indhold, 

højspænding og brandfarligt og fluorholdige elektrolytter. Det kræver derfor en vis sikkerhed 

at skulle genbruge batterierne, heriblandt et brandbeskyttelses koncept imod de specifikke farer 
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for litium-ion batterier. Desuden skal der være arbejds- og sundhedsmæssige forholdsregler i 

forbindelse med vægten af batterierne. Dertil skal der være separate lagringer til både farlige 

og ikke-farlige batteri dele men samtidig også et sted for batterier med forhøjet risiko for brand, 

f.eks. fra biler som har været i en ulykke. Til sidst ville der også skulle være oplæring af de 

ansatte samt udsugning på arbejdspladsen.  

 

(Elwert, T.,  et al: 2018, p. 301). 

Med sikkerhedsforanstaltninger taget i betragtning, skal man stadig være varsom, da batterierne 

indeholder værdifulde materialer, men ikke mindst også for miljøets skyld. Batterierne vil 

derfor oftest komme fra ”døde” elbiler. Når batterierne er udvundet fra elbilerne, skal de dog 

stadig tjekkes efter, da der kan være brandrisiko af skadede batterier (Elwert, T., et al: 2018, p. 

299). 

  

Eftersom der i stigende grad sælges flere elbiler, bliver det også vigtigere at producere et design 

for nemmere at udvinde batterierne. Derfor er der et omdiskuteret og igangværende projekt, 

for at finde den bedste løsning på dette, for at undgå mindst mulig skade på miljøet, ved 

batteriproduktionen og ikke mindst for personerne som skal udføre arbejdet. I øjeblikket findes 

der metoder til at udvinde kobolt, kobber og nikkel fra batterierne. Der er endnu ikke fundet 

metoder, som kan hjælpe på udvindindelsen af litium mht. yderligere genbrug, da det ikke kan 

betale sig. Hvis en metode for dette skulle være mulig, hvor udbyttet også kan betale sig, er 

dette noget som vil kunne have væsentlig betydning for den nuværende forskning omkring 

genbrug af elbilers batterier.   
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A Comprehensive Study of EV’s 

Elektrisk drevne biler som elbilen, er igennem tiden blevet en meget mere normal del af 

transportsektoren. Aktualitet ved elbilen, passer ind på dagsorden med de uundgåelige 

klimaproblemer, som værende et løsningsforslag til at erstatte de konventionelle biler, en gang 

for alle. Teknologien bag elbilen er nemlig i stand til at nedsætte udledningen af CO2 fra 

transportsektoren. Elbilen har derimod mange forhindringer forude, før den kan blive den 

hundredeprocent grønne løsning, der skal erstatte de konventionelle biler. Akademikerne Fuad 

Un-Noor mfl. fokuserer på at drøfte brugbare data tilgængeligt omkring elbiler. Af dem er der 

valgt at fokuserer på: EV types, EV configurations, energy sources, EV limitations and 

solutions, Strategies to proper use the available power in an EV og the future of EV’s. Dette 

studie er inddraget i projektet, på grund af dens aktualitet, kritiske syn og dens videns baserede 

forslag til den fremtidige udvikling. 

EV types 

Under kategorien elbiler, findes der mange forskellige versioner. Elektrisk drevene biler kan 

kører på ren elektrisk fremdrift, eller de kan have en intern forbrændingsmotor drevet, af fossile 

brændstoffer som supplement. Den slags biler bliver normalt omtalt som værende hybridbiler. 

Disse typer har en stor betydning i studiet, men af hensyn til den grønne vinkel, er der kun 

interesse i studiets data vedrørende Battery Electric Vehicles, også omtalt BEV. Disse elektrisk 

drevne biler beskrives som kun at kunne køre på energi lagret i deres batteripakker, dermed er 

elbilens afstand afhængig af hvor høj batterikapaciteten er. Afstanden kan derfor variere og 

påvirkes af forholdene elbilen kører i, måden den er opsat, klimaet, batteritypen og levetiden 

for batteriet. Data fra studiet fremhæver, at den elektriske fremdrift giver et højt 

drejningsmoment, ved både høje og lave hastigheder. (Fuad Un-Noor et al. 2017: 3). Fordele 

som disse, sat op imod afstandens nuværende begrænsninger, lægger forskningen op til en 

perfekt bybil. En bil som heller ikke producere noget drivhusgas eller CO2 ved brugen af 

energien fra batteriet. Derfor er de fordelagtige for klimaet i en tid hvor løsningsforslag til 

bekæmpelsen af den globale opvarmning, er af de højere prioriteter. 
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EV configurations 

Som førnævnt, kan elbiler have forskellige konfigurationer, forskellige måder hvorpå de er 

opsat på. Opsætninger bestående af hvordan komponenterne til at drive elbilen, er placeret og 

måden hvorpå de er sammensat. Ved at se på opsætningerne af elbilen, kan man se at en 

optimering af batteriet, ikke kan stå alene for at fremme ydeevne og acceleration. 

Akademikerne der har udformet dette studie, fokuserer på seks opsætninger, hvor fem af dem 

er forhjulstrukket og en er baghjulstrækket. Den følgende figur beskriver de forhjulstrukket. 

(Fuad Un-Noor et al. 2017: 10). 

 

(Figure 11. Different front wheel drive EV configurations) 

Ved at undlade opsætningen på figur 11.a, fordi den inkludere en fossil forbrændingsmotor, 

beskriver figur 11.b hvordan de forskellige komponenter er opsat i en forhjulstrukket elbil. 

Opsætningen på figur 11 indebærer motoren repræsenteret med initialet ’M’, gearkassen som 

’FG’ og differentialet som ’D’. Figur 11.b’s komponenter fremvises som værende forskellige 

enheder, elektrisk forbundet afhængigt af hinanden, hvor koblingen er udeladt på grund af 

gearkassens enlige hastigheds gear. Et enkelt gear er nemlig nok for en elbil. Dette fremgår i 

studiet, at i stedet for at give en elbil et unødvendigt antal af gear, har udviklerne af elbilerne i 

de fleste tilfælde valgt et enligt gear gennemsnit, som værende et midtpunkt og kompromis for 

både god acceleration og tophastigheden i bilen. (Fuad Un-Noor et al. 2017: 10).  
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Differentialet derimod, er flere sæt af tandhjul, med tre skakter der styrer drejningsmomentet i 

hvert hjul. Dette betyder at det ydre hjul i et sving, har et højere drejningsmoment end det 

inderste, fordi dens drejnings kurve er større. Opsætningerne bliver gradvist redesignet og 

mekanisk reduceret, ved at flette komponenterne sammen. Denne proces kan ses på figur 11.c, 

hvis opsætningen er den samme som en Nissan Leaf og Chevrolet Spark. En opsætning med 

elmotoren monteret forrest på deres akse, kombineret med gear og differentiale som en enlig 

enhed. De efterfølgende opsætninger fra figur 11.d – 11.f, fremhæver, hvordan man gradvist 

kan reducere de mekaniske interaktioner, med to individuelle sammensætninger af en motor 

og gearkasse. Disse kan skabe en ’In-wheel’ drivkraft, ved at placere motorerne inde i de 

forreste dæk: 

”In-wheel motor configurations are quite convenient in the sense that they reduce 

the weight of the drivetrain by removing the central motor, related transmission, 

differential, universal joints and drive shaft. They also provide more control, 

better turning capabilities and more space for batteries, fuel cells or cargo, but 

in this case the motor is connected to the power and control systems through 

wires that can get damaged because of the harsh environment, vibration and 

acceleration, thus causing serious trouble.” (Fuad Un-Noor mfl. 2017: 12). 

Udbyttet ved brugen af In-wheel drivkraften, er bedre styring af bilen i sving, når nu vægten 

fra den centrale motor, er fordelt ud til hvert hjul. Motoren får også mulighed for mere plads 

til batteripakkerne, og last. Dermed pladsen til at kunne køre længere. 

Baghjulstrukne elbiler derimod, tager studiet udgangspunkt i Tesla Model S, som kan ses på 

Bilag 1 og 2. Den første opsætning, kan minde om den man ser på figur 11.c, grundet en enkelt 

motor og det faktum at der ikke gøres brug af ’In-wheel’ drivkraft. Denne opsætning er derfor 

meget ordinær, når der skal ses på opsætningen i bilag 2. For at få mere kontrol og kraft ud af 

ens opsætning, gøres der i bilag 2, brug af ’All-wheel drive’, løst oversat til firehjulstræk. Ved 

at gøre brug af to motorer placeret henholdsvis den forreste og bagerste akse af bilen, kommer 

den ekstra kraft på bekostning af mere vægt og kompleksitet. Firehjulstrækopsætningen giver 

bedre greb i våde forhold, differentiere mellem forskellige drejningsmomenter ved den forreste 

og bagerste akse, for bedre at kunne kører omkring hjørner. (Fuad Un-Noor et al. 2017: 11). 
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Energy sources 

Elbiler kan køre på energi fra forskellige kilder. Disse kilder kan have forskellige kendetegn 

der gør dem efterspurgt til at være de perfekte energikilder til opladningen af batteriet. Nogle 

af dem kunne være hurtig opladning, levetid og færre omkostninger. Batteriet er modtageren 

af disse forskellige kilder, som så går til den hovedsagelige energikilde for elbilen. Batteriet 

har været drivkraften for elbilen i det meste af dens levetid, men igennem tiden er der kommet 

flere forskellige batteri teknologier, som er blevet adopteret på tværs af bilmodeller. Denne 

udvikling er især blevet fremmet af elbilens aktualitet som et alternativ til de konventionelle. 

De forskellige batterier har overordnet til mål at skabe den bedste performance, men afhængig 

af deres sammensætning af materialer, vil der både være fordele og ulemper ved de forskellige 

alternativer. De mest fremtrædende batterityper er litium-ion batterier, som også er den 

batteritype brugt i Tesla model S. 

 

I skemaet foroven kan der i første kolonne ses batteritypen litium-ion, hvor de følgende er 

komponenterne, fordelene og ulemperne. Fordelene ved brugen af litium-ion batterier, er den 

gode performance ved høje temperaturer, dens evne til at være genanvendelig og specielt den 

lange batterilevetid, som kan nå op til ca. 1000 cyklusser. 1 cyklus svarer til at batteriet oplades 

helt fra bunden af (Fuad Un-Noor et al. 2017: 21). Alle battericellerne er designet til at have 

den samme nedbrydnings sats og samme kapacitet over dens levetid, hvilket forhindre for tidlig 

levetid. Ulemperne er bl.a. de høje omkostninger, da 20-25% af Tesla model S omkostninger 

er baseret på batterierne. 

EV limitations 

Selvom det lover godt for elbilen, er det stadig ikke et køretøj som den brede befolkning, har 

taget til sig endnu. Nogle af grundene til de forhindringer og problemer som elbilen møder, er 

igennem tekniske hindringer. En af de mest betydelige bekymringer ligger ved batteriets vægt 

ift. resten af bilen, dens distance og opladningsperioden som også er afhængigt af batteriet. 

Ved den begrænsede distance, er elbilen tilbageholdt af kapaciteten af dens batterier, som den 
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lagrede energi tillader. Distancen afhænger også af hastigheden af elbilen, lasten som bilen 

bærer, terrænet som den kører i, vejret og det underlag den kører på, samt det energislugende 

ekstraudstyr. Som tidligere nævnt, får det forbrugerne til at få ’range anxiety’, som er 

bekymringen om at kunne finde en opladningsstation, før batteriet løber tør.  

En anden bekymring ligger ved opladningen. (Fuad Un-Noor et al. 2017: 57). Afhængig af 

opladningsmetoden og batteriet i bilen, kan opladningen gå fra at tage få minutter, op til flere 

timer. Elbilen er også tilbageholdt af at samfundet ikke helt har taget den nye, stadigt 

udviklende teknologi til sig. Det kan være svært for en befolkning, da de skal til at forholde sig 

til nye fremtidige vaner, som bryder med deres gamle. At skifte over til elbilen, kan betyde 

ændring i ens kørsels- og opladningsvaner. Disse opladningsvaner bliver også testet ved, at et 

tilstrækkeligt antal af lade stationer først skal opføres og være kompatible med alle elbiler. 

Producenter som Nissan og Tesla, arbejder på at dæmpe dette problem, ved at udbrede deres 

egne opladningsnetværk, så de kan sælge flere af deres elbiler. (Fuad Un-Noor et al. 2017: 58). 

  

Strategies to proper use the available power in an EV 

For at få det bedste ud af den tilgængelige energi i elbilen, bliver der igennem reduktions- og 

aerodynamiske teknikker, gjort brug af de lettest materialer både på karrosseriet og de indre 

komponenter. Vægten i elbilen er en mere væsentlig faktor, end den af de konventionelle biler, 

da elbilen skal være mest energieffektiv som overhovedet mulig. Man ville ikke se en elbil 

producent lave en unødvendigt tung model, fordi det ikke ville give mening i forhold til den 

unødvendige størrelse motor og batteri, der skulle til før det ville være tilstrækkeligt. For at 

elbilen skal være energieffektiv, skal der undlades at energien går til spilde, derfor gør elbiler 

brug af aerodynamik. Som så mange andre bilmodeller også gør, vil man ved hjælp af 

aerodynamik, reducere overfladens modstand så luften nemmere kan strømme hen over bilens 

tag, som så reducere den påkrævet energi. (Fuad Un-Noor et al. 2017: 60). 
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Kildekritik 

FDM 

FDM (Forenede Danske Motorejere) er Danmarks største interesseorganisation, som er stiftet 

for de danske bilejere i 1909.  FDM har en række samarbejder, heriblandt ARC (europæisk 

vejhjælps samarbejde), Rådet for Sikker Trafiks forretningsudvalg og færdselssikkerheds 

-kommissionen. FDM går ind for bilisternes interesser, som bl.a. bedre trafiksikkerhed, bedre 

infrastruktur og bedre forbrugersikkerhed. I takt med at FDM er Danmarks største 

interesseorganisation og har samarbejde med mange store partnere, dertil et stort medlemstal 

af danske husstande. De er et bilmagasin med eksperter inden for bil området, som formidler 

deres ekspertise i blade og artikler og de må anses som værende pålidelige (FDM.dk: 2019). 

Behaviour of Lithium-Ion Batteries 

Behaviour of Lithium-Ion Batteries er primært blevet redigeret af Gianfranco Pistoia, Det 

Nationale Forskningsråd, Rom, Italien og Boryann Liaw, Institut for Energilagring og 

Avancerede Køretøjer, Idaho National Laboratory, USA. Hertil har de inddraget flere 

forskellige eksperter, bl.a. Tobias Elwert fra Technische Universität Clausthaul, som har lavet 

research indenfor genbrug af Lithium-Ion batterier (Elwert, T. et al: 2018). Derudover gør de 

også brug af Dr. Jamie Speirs, som arbejder for Imperial College London, hvor han leder deres 

SGI White Paper, der laver research indenfor sociale, tekniske og økonomiske aspekter af 

energipolitik både globalt, i England og Europa (Imperial College London: 2019). 

Med deres brug af førende eksperter indenfor forskellige områder af den tekniske verden 

indenfor elbiler og det omkringliggende arbejde der er, må bogen anses som værende 

troværdig, med henblik på de mange eksperter, som inddrages.  

A Comprehensive Study of EV’s 

A Comprehensive Study of EV’s har flere eksperter været inde over. Fuad Un-Noor og 

Mohammad Nurunnabi Mollah, som kommer fra Department of Electrical and Electronic 

Engineering, Khulna University, Bangladesh. Derudover er der Sanjeevikumar Padmanaban, 

som kommer fra Department of Electrical and Electronics Engineering, University of 

Johannesburg, South Africa. Den tredje ekspert er Lucian Mihet-Popa fra Faculty of 



25 
 

Engineering, Østfold University College, Norway. Den sidste ekspert som har været inde over 

arbejdet, er Eklas Hossain fra Department of Electrical Engineering & Renewable Energy, 

Oregon Institute of Technology, USA.  

Flere eksperter har været samlet om at skrive dette studie omkring elbiler og teknologien bag 

med en baggrund relateret til studiet. Med henblik på deres respektive baggrunde og specialer 

indenfor teknologien, er ’A Comprehensive Study of EV’s’ et troværdigt studie.  

Ingeniøren  

Ingeniøren er en del af Teknologiens Mediehus, som er Danmarks største udgiver af medier 

om teknologi og videnskab. De producerer journalistik indenfor de mange grene, som 

teknologi, it, ingeniørfaget og naturvidenskab har. I Ingeniøren og det Teknologiske Mediehus 

indgår journalister, udviklere, rådgivere og digitale specialister, som er et fagblad med 

eksperter inden for området (Teknologiens Mediehus: 2019). 

Samsung SDI                                                            

Samsung SDI, er et selskab der startede i 1970, som hører til Samsung Electronics. De stræber 

efter en kreativ og innovativ fremtid, især inden for elbiler, deres batterier samt energilagring. 

Samsung SDI har netværker i store dele af verden. Samsung SDI, er blandt de førende inden 

for bæredygtig energi. De er eksperter på området og vi anser dem som troværdige kilder 

(Samsung SDI: 2019). 

Analyse 

Komparativ analyse 

Dette afsnit indeholder en komparativ analyse af bilmodellerne Tesla Model S - Long Range 

og Nissan Leaf e+ Tekna. Disse to modeller er udvalgt på baggrund af at det er to af de førende 

modeller på markedet (Steen Bachmann: 2018; Dansk elbil alliance: 2019). Derudover er 

grundlaget for valget af disse to biler at de appellerer til forskellige forbrugergrupper, hvilket 

afspejler sig i bilernes tekniske specifikationer. I den komparative analyse fokuseres der på 

batteriet i bilerne og i denne forbindelse arbejdes der med fire punkter, som er følgende: 
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ydeevne, energieffektivitet, opladning samt distance. Definitionen af de fire begreber vil blive 

redegjort for i løbet af analysen.  

Nissan Leaf e+ Tekna 

Denne variant af Nissan Leaf modellen, har et lamineret lithium-ion batteri på 62 kWh og en 

maksimal motorydelse på 160 kW. Med det formår den at køre 0-100 km/t på 7,3 sekunder. 

Ydermere med 62 kWh, kan e+ Tekna modellen køre ca. 350 km på en fuld opladning. 

Opladningen af batteriet kan foregå enten med en standard Type 2 oplader med en styrke på 

6.6 kW AC, som giver en ladehastighed på 33 km/t, og oplader bilen på 10 timer og 45 minutter. 

Hurtig opladeren lader ved 100 kW DC på 100 km/t og lader bilen på 36 minutter. Batteriet i 

bilen har 288 battericeller, som er bygget op om fleksible moduler (ev-database: 2019). 

Batteri: Lamineret Litium-ion 

Accelerationstid 0-100 km/t: 7,3 sekunder 

Batterikapacitet & styrke: 62 kWh. 160 kW & 340 Nm 

Vægt: 1731 kg 

Opladning: Normal opladning: Styrke på 6.6 kW AC og en hastighed på 33km/h, en 

opladning tager 10t45m. Supercharger: har en styrke på 100 kW DC, hastighed på 400 

km/h og en opladning tager 36 min. 

Distance: 350 km - hhv. koldt vejr 295 km og varmt vejr 405 km. 

Batteri specifikationer: Nissan Leaf e+ Tekna indeholder 288 celler, som er bygget op om 

fleksible moduler. 
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Tesla model S - Long Range 

Denne variant af Tesla Model S, har et lithium-ion batteri på 100 kWh og en 0-100 km/t tid på 

3,8 sekunder. Med batteriets 100 kWh, kan long range modellen køre 525 km. på en fuld 

opladning. Opladningen af batteriet kan foregå gennem to typer opladere, standard oplader og 

hurtig oplader. Standard opladeren oplader med 16,5 kW AC og det tager syv timer at oplade 

et komplet afladt batteri. Hurtig opladeren lader ved 145 kW DC, hvilke tager ca. 40 minutter 

at lade batteriet til 80% af sin kapacitet. Batteriet i Tesla Model S - Long Range består af 8256 

battericeller af 18650 Panasonic varianten. De 8256 celler er inddelt i 16 moduler hver 

bestående af 516 celler (ev-database: 2019). 

Batteri: Lithium-ion 

Accelerationstid 0-100 km/t: 3,8 sekunder 

Batterikapacitet & styrke: 100 kWh. 350 kW & 750 Nm 

Vægt: 2215 kg 

Opladning: 7 timer fra 0-100% ved standardladning på 16,5 kW AC. 40 minutter fra 0-

80% ved hurtigladning på 145 kW DC 

Distance: 525 km. 

Batteri specifikationer: 8256 celler af 18650 Panasonic varianten opdelt i 16 moduler af 

516 celler, udgør én batteripakke 

Ydeevne 

I denne opgave er ydeevne defineret som bilens styrke. Under ydeevne indgår faktorer som 

bilens accelerationstid, topfart og bilens konfiguration. Ydeevne er med som et punkt i 

analysen, for at belyse at de to biler er fra to forskellige bil segmenter. Dette vil også være med 

til at belyse hvordan de to biler er designet til at appellere til to forskellige målgrupper.  

De to valgte biler er to forskellige biltyper. Tesla Model S er en sportsvogn, hvilket kommer 

klart til udtryk i dens accelerationstid fra 0-100 km/t på 3,8 sekunder samt topfarten på 250 

km/t. Bilen vejer 2,2 ton og er i bil kategorien sedan. Dette gør det tydeligt at den appellerer til 

folk der går op i ydeevne og udseende. Nissan Leaf e+ Tekna er en familiebil. Dette afspejler 
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sig i bilens accelerationstid fra 0-100 km/t som er på 7,3 sekunder samt topfarten på 157 km/t. 

Bilen vejer 1,7 ton og er i kategorien hatchback. Dette er med til at give et billede af at e+ 

Tekna henvender sig til en neutral målgruppe modsat Tesla Model S.  

Grundet accelerationstiden og topfarten på Tesla Model S, som er i bil kategorien Sedan, 

henvendes der til en bil-engagerede målgruppe, da alle ikke nødvendigvis har brug for den 

styrke som Tesla tilbyder. Den ovenstående data peger på to vidt forskellige bil kategorier, som 

tjener hver sine mål. Ved først at se på hvorfor e+ Tekna accelerationstiden er så meget lavere 

end Model S, afhænger det af hvordan den er opsat og størrelsen af dens motor. Opsætningerne 

er forskellige afhængige af elbilen, men ved mekanisk at reducere størrelsen af komponenterne 

og dermed flette dem sammen, kan der komme mere plads til batterier. Hvilket således er 

opsætningen e+ Tekna er opbygget på, med elmotoren monteret forrest på den forhjulstrukne 

akse, kombineret med gearkassen og differentialet som én komponent. (Fuad Un-Noor et al. 

2017: 10). Derimod er opsætningen væsentlig anderledes i Model S, hvor der bliver brugt to 

motorer placeret henholdsvis på den forreste og bagerste akse af bilen. Dette er for at skabe 

mere kontrol og få mere kraft ved hjælp af firehjulstræk, også kaldet ‘All-wheel drive’, på 

bekostning af mere vægt fra både motor og batteri (Fuad Un-Noor et al. 2017: 11). 

Opsætningen af e+ Tekna, handler om at reducere vægt på bekostning af accelerationstiden, 

hvor det for Model S handler om at tilføje kraft på bekostning af vægt, som den så gør op for i 

accelerationstiden. 

Topfart og accelerationsforskellen mellem Model S og e+ Tekna, kan især ses ved hvor stort 

drejningsmomentet er og hvorvidt bilen er forhjulstrukket eller har firehjulstræk. I Model S 

ligger drejningsmomentet henholdsvis på 750 Nm, hvor det i e+ Tekna ligger på 340 Nm, 

hvilket afspejler den nærmest dobbelt så hurtige acceleration til stede i Model S. Resultatet af 

Model S firehjulstræk, opsætning og batteri, giver et udbytte på at have den højeste 

accelerationstid, og topfart. Afhængig af hvilke behov forbrugeren har, til acceleration og 

topfart så vil det i sidste ende omhandle størrelsen af motoren, for hvilket omfang forbrugeren 

vil have opfyldt disse krav. Det kræver en bestemt størrelse motor, for at kunne trække enten 

Model S på 2,2 ton og e+ Tekna på 1,7 ton. Afhængig af hvilken bil kategori de falder under, 

værende enten en hatchback eller en sedan, er der også større eftertanke til hvordan bilen yder. 

Ved bilkategorien sedan, er der med større omtanke blevet fokuseret på udformningen af 

karrosseriet, for at gøre det aerodynamisk. Dette påvirker accelerationstiden, ved at reducere 

overfladens modstand så luften nemmere kan strømme hen over bilens tag.   
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Forbrugerens valg mellem e+ Tekna og Model S, er forskellige afhængig af hvor høj ydeevne 

vægtes, da der i det her succeskriterie, mere lægges vægt på hvordan der appelleres til 

forskellige målgruppers behov. Som værende en neutral bilist, der ikke har nogle krav til sin 

elbils acceleration og topfart, ville det oplagte valg være e+ Tekna. Prisen ville også appellere, 

da startprisen ligger på 361.400 kr., hvor hvis man sammenligner med Model S Long Range, 

som går fra 681.400 kr (Nissan: 2019). Model S vil derimod appellere til den mere bil-

engagerede målgruppe, da Tesla har promoveret sig selv som værende elbil branchens svar på 

sportsvogne (Tesla: 2019). Hvis bilens styrke vægtes højest, så er Model S det der vil appellere 

mest. Det faktum at Tesla har formået at være et af de første til lave en populær elbil, giver 

dem fordelen ved at have bevist sine biler, som værende pålidelige. Dermed, ved køb af en 

Model S til fordel for en e+ Tekna, er der en højere accelerationstid og topfart, men afhængig 

af hvor højt dette prioriteres, er e+ Tekna et pålideligt alternativ. 

 

Energieffektivitet 

I denne opgave menes der med energieffektivitet, hvor mange kWh batteriet er på og hvor 

mange af de kWh der kan anvendes på en opladning. Dertil hører også energidensiteten i 

battericellerne samt selve sammensætningen af batteriet. Dette afsnit af analysen vil belyse, 

hvordan de to bilers batterier differentierer sig fra hinanden og hvad disse forskelle har af 

betydning for bilen.  

Tesla Model S har et batteri på 100 kWh, hvoraf 95 kWh reelt er anvendelige. Dette skyldes at 

der i alle elbiler sker et lille tab af energi når motoren omdanner energi til bevægelse. Batteriet 

i Model S består af 8256 battericeller fordelt på 16 moduler, hver bestående af 516 battericeller. 

Battericellerne er af den velkendte Panasonic 18650 variant som er blevet anvendt i de fleste 

af Teslas bilmodeller. Disse battericeller er især gode at anvende i elbiler, grundet cellernes 

høje energidensitet på 240 Wh/kg (Dr. Maximilian Holland: 2019). Nissan Leaf e+ Tekna har 

et batteri på 62 kWh, hvoraf 60 af dem reelt er anvendelige. Batteriet i e+ Tekna består af 288 

battericeller fra AESC, som er Nissans batteriproducent. Sammensætningen af batteriet i e+ 

Tekna er ikke lige så ligeligt fordelt som i Tesla Model S’ tilfælde. I e+ Tekna består 

batteripakken af tre forskellige slags moduler, med forskellige antal celler i hver. Dette giver 

en fleksibilitet ift. at kunne udnytte pladsen bedst muligt i bilen (Mark Kane: 2019).  
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Ved at kigge på ovenstående data for de to biler, er det tydeligt at de to biler er designet med 

to forskellige mål. Tesla har med Model S valgt at pakke så mange battericeller som muligt ind 

i batteripakken. Det store antal battericeller afspejler sig i resten af bilens data, da den har en 

meget længere distance, samt ydeevne sammenlignet med Leaf e+ Tekna. Nissan har valgt at 

holde antallet af battericeller lavt, sammenlignet med Tesla. Dette hænger selvfølgelig sammen 

med prisforskellen på de to biler. Der kan dog rejses spørgsmålstegn ved, hvor længe Tesla kan 

blive ved med at øge antallet af battericeller. På et tidspunkt har de anvendt pladsen på mest 

optimal vis, og må søge alternativer til at forbedre effektiviteten af det enkelte batteri 

(Domenick Yoney: 2018). Dette er noget Nissan især har arbejdet fokuseret på med deres Leaf 

model. De har igennem de seneste generationer af Leaf formået at holde batteripakken på ca. 

samme størrelse, men stadig forøge batterikapaciteten samt battericellernes densitet. Dette er 

eksemplificeret ved den nyeste opgradering af Leaf generationen. Ved en optimering af modul-

størrelsen er det lykkedes Nissan at få plads til næsten 100 battericeller mere i den nyeste Leaf 

batteripakke, hvilket resulterer i 55% større batterikapacitet. Dette kombineret med en 

forøgelse af energidensiteten i hver enkelt battericelle gør Nissan i stand til at forbedre batteriet 

uden at skulle anvende flere tusinde battericeller (Mark Kane: 2019).  

En af områderne Nissan har arbejdet på for at forbedre energidensiteten i deres battericeller er 

den kemiske sammensætning af batterierne. I den første generation af Leaf bestod lithium-

ionbattericellerne af en Mn-Ni (Mangan-Nikkel) sammensætning. Batteriet i de nyeste Leaf 

modeller består af en Ni-Co-Mn (Nikkel-Kobolt-Mangan) sammensætning. Denne anvendelse 

af materialer gør at battericellernes energidensitet og energilagring øges, grundet de kemiske 

stoffers egenskaber (Nissan Motor Corporation: 2019). Det er ikke kun Nissan der anvender 

denne teknologi til at forbedre deres batteri. Tesla har i 2019 også præsenteret en ny variant af 

deres battericeller, udviklet ud fra samme designkoncept. Dette omhandler at øge 

batterikapaciteten samt densiteten i hver enkelt celle, i stedet for blot at øge antallet af 

battericeller i batteripakken. Denne udvikling sker dels på grund af grænsen for, hvor mange 

battericeller man kan få plads til i en bil, samt pålideligheden og sikkerheden af 

batteripakkerne. Jo større batteripakken er og jo flere battericeller tilstede, desto sværere bliver 

det at sikre batteripakkens pålidelighed og stabilitet. Som beskrevet i opgavens afsnit om 

batteripakker er dette en væsentlig faktor når batteripakkens sammensætning designes. Meget 

forskning, heriblandt bogen “Behaviour of Lithium-Ion Batteries in Electric Vehicles” er enige 

i, at dette er den rigtige retning bilproducenterne har.  
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Et andet studie der bakker op om, at batteriets kemiske sammensætning er et væsentligt område 

inden for optimering af batteriet, er “A Comprehensive Study of EV’s”. I studiet undersøges 

flere forskellige kemiske sammensætninger, hver med sine fordele og ulemper ift. densitet og 

kapacitet. Meget tyder derfor på at fremtidens elbiler, ikke nødvendigvis kommer til at have 

flere tusinde battericeller, men derimod kommer til at have batteripakker bestående af 

battericeller, af avancerede kemiske sammensætninger. På baggrund af de to ovenstående 

kilder og den udvikling der sker fra bilproducenternes side, står det klart at den kemiske og 

fysiske sammensætning af batterierne er en af de områder, hvor der er et stort potentiale for 

forbedring af batterierne.  

Opladning 

I dette punkt indgår opladningstid, opladningskraft, opladningstype samt tilgængeligheden på 

opladningsstandere. Opladningskraft afhænger både af hvor mange kWh opladeren kan lade 

med, men også af opladningstypen, herunder standard lader og hurtig lader. Der vil i dette 

afsnit blive undersøgt, hvad de ovenstående parametre har af betydning for 

opladningsprocessen. 

Begge modeller er af forskellige opladningstyper, grundet producenternes individuelle 

opladningsteknologier. Tesla Model S og Nissan e+ Tekna, har begge forskellige slags 

opladningstyper, i form af en standard opladning og en hurtig opladning. En fuld standard 

opladning på Model S går på 7 timer, med en opladningskraft på 16,5 kW AC, hvor Nissan e+ 

Tekna tager 10 timer og 45 minutter, med en opladningskraft på 6,6 kW AC. En hurtig 

opladning på Model S tager 1 time med en opladningskraft på 145 kW DC, hvor e+ Tekna 

tager 36 min med en opladningskraft på 100 kW DC. 

En af de første faktorer der lægges mærke til når man kigger på ovenstående data, er forskellen 

på de to bilers opladere. Model S bruger en standard lader, der lader med 10 kW mere end Leaf 

e+. Dette kommer især til udtryk i forbindelse med opladningstiden, hvor Model S næsten er 

fire timer hurtigere end Leaf e+, til at opnå en fuld opladning. Der er flere forskellige faktorer 

der gør det muligt at opnå sådan en forskel i opladningstid. Som allerede nævnt spiller 

opladerens kW en rolle. Derudover har alle elbiler en grænse for, hvor hurtigt de kan oplade. 

Dette skyldes at elbilens opladningssystem har en grænse for, hvor meget strøm der kan 

modtages ad gangen. Grunden til dette er bl.a. sikkerhedsårsager. Hvis bilen modtager mere 

strøm end den kan håndtere, kan der opstå høje temperaturer, som kan skade battericellerne. 
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Derfor er alle elbiler udstyret med en temperaturkontrol samt et kølesystem (Fuad Un-Noor et 

al. 2017). Kølingen af elbilens system er en væsentlig faktor, både når bilen kører, men også 

når den står til opladning. Som beskrevet i bogen “Behaviour of Lithium-Ion Batteries in 

Electric Vehicles”, er dette en af områderne som bilproducenterne er nødsaget til at udvikle, i 

takt med at batteriet i elbilen forbedres. Jo mere kraftfulde batterierne og opladerne bliver, jo 

bedre skal kølesystemet i batteripakken også være.  

En anden faktor der er væsentlig i forbindelse med opladning, er hurtig ladning. Disse 

hurtigladere er generelt i stand til at oplade elbilen fra 0-80% på 30 til 40 minutter. Dette 

betyder at rejser på lange distancer muliggøres. En af udfordringerne ved hurtigladere er dog 

at antallet af dem stadig er forholdsvist lavt. Dette kan til dels skyldes, at antallet af elbiler på 

de danske veje ikke er højt nok til, at det vurderes profitabelt at opsætte flere hurtigladere. Dette 

har ledt de forskellige bilproducenter til at opsætte deres egne hurtigladere. Det store fokus på 

tilgængeligheden og effektiviseringen af opladningsstandere skyldes, at der er flere studier der 

peger på, at forbrugerne opbygger ‘range anxiety’. Dette begreb er som tidligere beskrevet en 

faktor som bilproducenterne forsøger at komme til livs ved netop at opsætte flere 

hurtigladningsstationer. På baggrund af studiet “A Comprehensive Study of EV’s” og 

udviklingen der i dag sker i elbilbranchen, tegnes der et klart billede af at opladningsprocessen, 

er en af de områder forbrugerne stadig ser udfordringer i. Førnævnte studie m.fl. antyder derfor 

at antallet af opladningsstationer i fremtiden vil se en signifikant forøgelse for at imødekomme 

forbrugernes ønske om mere tryghed og sikkerhed på længere rejser.  

Distance 

Distance defineres i denne opgave som værende hvor langt bilen kan køre på et fuldt opladet 

batteri. Herunder kigges der også på, hvilke faktorer der påvirker distancen, bl.a. vejr og 

vejrforhold. Distance er med som et punkt i analysen, da det er en faktor der spiller en betydelig 

rolle for forbrugeren af elbilen.  

Tesla Model S og Nissan Leaf e+ Tekna har forskellige distancer, de kan formå at køre. Tesla 

Model S kan køre op til 525 km på en fuld opladning. Med dårlige vejrforhold taget i 

betragtning med udgangspunkt i -10 grader, vil Tesla Model S kunne køre en væsentlig kortere 

distance. I by forhold vil den falde til ca. 505 km på en fuld opladning og på motorvej vil den 

falde ned til ca. 380 km. Ved en blanding af både by- og motorvejskørsel vil Tesla Model S 

have en kombineret distance på ca. 440 km. De dårlige vejrforhold svækker bilens distance, da 
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bilen teknisk set, skal præstere mere i dårlige vejrforhold. I et noget mildere vejr med et 

udgangspunkt i 23 grader uden brug af aircondition, da vil Tesla Model S være i stand til at 

komme op på ca. 750 km i bykørsel. Motorvejskørsel vil den stadig være faldet fra de 525 km, 

da den ligger på ca. 490 km. Kombineret by- og motorvejskørsel, vil den være i stand til at køre 

ca. 600 km. I et noget mildere vejr, da skal bilen ikke præstere lige så meget som den skal ved 

dårlige vejrforhold. Et mildere vejr gør generelt kørslen lettere, og bilen skal ikke yde nær så 

meget, for at varmes op. 

Nissan Leaf e+ Tekna har en noget kortere distance, hvor den kan køre op til ca. 350 km. Her 

vil den i dårligere vejrforhold, med samme udgangspunkt som med Tesla Model S, være i stand 

til at køre ca. 345 km i bykørsel og kun ca. 250 km på motorvej. De to kørsler kombineret, da 

vil den kunne køre ca. 295 km. I et noget mildere vejr, der vil Leaf e+ Tekna være i stand til at 

køre ca. 320 km på motorvej. I bykørsel er dens længde noget længere og ville være i stand til 

at køre ca. 520 km. Kombineret kørsel af disse to, vil den køre ca. 405 km.  

 

Som beskrevet i “Behaviour of Lithium-Ion Batteries in Electric Vehicle” spiller batteriet også 

ind over disse svingninger af distancen ved diverse vejrforhold. Hvis battericeller og modulerne 

ikke sidder tæt nok, da vil det spille en faktor for nedkølingssystemet, som kan mindske 

distancen. I forhold til Tesla Model S, da spiller batteriet også en betydelig rolle. I takt med at 

batteriet sidder under bilen og med få millimeters beskyttelse er batteriet udsat, som i dårlige 

vejrforhold kan være ekstra udsat, grundet forhindringer. Desuden også at batteriet er tættere 

på de kolde vejrforhold dernede, spiller en rolle for deres ydeevne ift. distancen.  

På baggrund af teoriafsnittet fra “A Comprehensive Study of EV’s” har distancen en afgørende 

rolle. Den lagrede energi, som elbiler køre på fra en opladning er det, som elbilen kan køre. 

“Range anxiety” opstår, da den lagrede energi, som elbilen køre på ikke kan komme længere.  

Herved vil der forekomme en større “range anxiety” jo færre km elbilen er i stand til at køre. 

På den anden side vil “range anxiety” også blive mindre hvis elbilen er i stand til at køre en 

længere distance, da det vil sænke strømstressen. Specielt “range anxiety” er der hvor 

forbrugerne eller måske kommende forbrugere, vil se en klar løsning for at gøre elbilen mere 

attraktiv. Dette er også et af de primære forskningsområder, som vil være i stand til at øge 

skiftet fra konventionelle biler til elbiler.  
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Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyse kan det konkluderes at elbilen på nuværende tidspunkt 

stadig står overfor for flere forskellige udfordringer. Analysen konkluderer at en optimering af 

batteriet er i teknologisk fremgang. Derudover kan det konkluderes at en optimering af batteriet 

alene ikke vil kunne løse de forestående udfordringer. Det er elbilen som helhed der står overfor 

problemerne. Elbilen og batteriets egenskaber er velegnede til bykørsel. Det kan konkluderes 

at “range anxiety” opstår ved længere distancer grundet det relativt lave antal af 

opladningsstationer.  

Metodeevaluering 

Dette afsnit vil evaluere den valgte metode der i opgaven er brugt til at angribe 

problemstillingen med. Afsnittet vil redegøre for hvad den valgte metodiske tilgang til 

problemstillingen har betydet for opgaven. Derudover vil afsnittet berøre alternativer til 

opgavens metodiske tilgang og hvad sådanne alternativer ville have betydet for opgavens 

vinkling. 

TRIN-modellen 

Vi har i denne opgave valgt at basere selve opgavens struktur samt vinkling af 

problemstillingen på TRIN-modellen. Dette har gjort at vi har kigget på problemstillingen fra 

en teknisk synsvinkel. Denne synsvinkel afspejler sig især i vores problemformulering og i 

vores afgrænsning af problemstillingen. Denne indgangsvinkel til problemstillingen har gjort 

det muligt for os at fokusere på de tekniske specifikationer af elbilens batteri. Derudover har 

det gjort det lettere for os at adskille de mange forskellige faktorer, der spiller en rolle for 

problemstillingen vi arbejder med. Dette har både været en fordel og en ulempe under 

tilblivelsen af opgaven. Fordelen har været at vi har kunnet arbejde meget dybdegående med 

elbilen og dens batteri, hvilket har været med til at give indsigt i de mange udfordringer 

producenterne af elbiler står overfor. Ulempen har selvfølgelig været at vi har været nødsaget 

til at fravælge andre vigtige områder af problemstillingen, for at kunne holde den tekniske kurs. 

Det har betydet at opgavens konklusioner muligvis ikke er repræsentative, da vi har arbejdet 

med problemstillingen i et mindre vakuum. Det har været en gennemgående udfordring under 

opgavens tilblivelse at finde data for den nyeste teknologi. Dette skyldes selvfølgelig at 

bilproducenterne ikke tilgængeliggøre alle deres data grundet konkurrence i branchen.  
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En anderledes vinkling af problemstillingen, kunne muligvis løse nogle af de ovenstående 

udfordringer. En sådan vinkling ville have fokus på de mange samfundspolitiske udfordringer 

elbiler står overfor i Danmark. Til at belyse dette kunne man inddrage ekspertinterview, 

spørgeskemaundersøgelser besvaret af potentielle købere af elbiler samt empiri i form af 

bilafgifter og miljølovgivning. Opgaven ville dermed bevæge sig væk fra elbilens tekniske 

specifikationer og restriktioner og i stedet kigge på problemstillingen fra et meget bredere 

perspektiv. En sådan opgave kunne med fordel også anvende Rogers teori: Diffusion of 

Innovation til at belyse hvorfor elbilen ikke er mere udbredt end den er i dag. En opgave med 

det fokus ville være meget omfattende at skrive, da der er rigtig mange faktorer der påvirker 

elbilens position i samfundet.  

Diskussion 

I denne opgave har fokus været på de tekniske aspekter af elbilen og hvordan en optimering af 

disse, kunne være med til at gøre den mere attraktiv. Som beskrevet i afgrænsningen er der dog 

mange andre faktorer der spiller en rolle i forbindelse med elbilens attraktivitet. Nogle af de 

væsentlige er lovgivning, afgifter og infrastruktur. Disse faktorer vil være udgangspunkt for 

diskussionen.  

 

 

I 2019 er klima et emne der fylder rigtig meget i den politiske debat. Dette ses tydeligt i 

regeringens nyeste klimaudspil. Her fremgår det at salget af benzin- og dieselbiler skal stoppe 

i 2030 som en del af målet om at elbiler skal udgøre størstedelen af privatbilismen. Det er dog 

bemærkelsesværdigt, hvor få tiltag der er blevet indført for at opnå klimaudspillets 

målsætninger. En af tiltagene der er blevet sat i spil fra regeringens side, er en lavere 

registreringsafgift, hvor man betaler 20% af den på elbiler under 400.000 kr. Dette er et godt 

eksempel på, hvordan regeringen kan påvirke de danske borgere gennem afgifter til at træffe 

en grøn beslutning når de skal købe bil. Netop påvirkning gennem lovgivning og afgifter tyder 

på at være den rette vej frem når en udbredelse af elbiler er målet. Et godt eksempel der 

underbygger dette billede, er Norge. I Norge har en ambitiøs lovgivning kombineret med en 

effektiv opladningsinfrastruktur været med til fremme brugen af elbiler markant (Det 

Europæiske Miljøagentur: 2019). Dette er især det punkt kritikere slår ned på, hos den danske 

regering. Mange mener at klimaudspillet er langt fra ambitiøst nok og at der bliver gjort alt for 

lidt for at nedsætte Danmarks CO2-udslip, især på transportsektoren (Christian Ibsen 2019). 
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Baseret på eksemplet i Norge og eksperters udtalelser står det ret klart at regeringen i Danmark 

er nødt til at yde en større indsats, hvis målet fortsat er at erstatte benzin- og dieseldrevne biler 

med elbiler.  

 

En anden faktor af stor betydning infrastruktur. Der er mange bud på hvordan infrastrukturen i 

Danmark kan modificeres således at den vil kunne håndtere flere elbiler på vejene. En af de 

mest nærliggende ændringer er at forøge antallet af opladningsstationer i landet. Dette vil 

formindske bilisternes “range anxiety” samt forøge den samlede tilfredshed hos ejerne af 

elbiler. En forøgning af opladningsstationer er noget både EU og bilproducenterne selv har lagt 

stort fokus på. EU har især de seneste år lagt et pres for at lykkes med dette. Flere milliarder 

euro er blevet sat af til netop dette (Det Europæiske Miljøagentur: 2019). En anden løsning af 

infrastrukturens udfordringer i forbindelse med flere elbiler på vejen lyder på et dele-bils-

arrangement via app. En sådan foranstaltning er allerede sat i gang i København med navnet 

drive-now. Konceptet går ud på at man kan reservere en bil via app og så bruge den i en 

begrænset tidsperiode. På denne måde opstår der mere fleksibilitet i transportsektoren i form 

af at der er flere bilister om én bil. Det kan dog diskuteres om et koncept som dette, har 

potentiale til virkelig at erstatte den nuværende form for privatbilisme. På den ene side er det 

super smart og mere miljøvenligt at dele om en bil end at køre i en hver. På den anden side er 

det svært at forestille sig, at et sådant koncept kan leve op til de danske bilisters høje krav om 

tilgængelighed og frihed. Derudover ville sådan et koncept kun fungere optimalt i storbyerne 

og ikke i landsbyerne, hvor bilisterne kører længere strækninger for at nå deres destinationer 

(Drive-now: 2019).  

 

En tredje faktor der gør sig gældende i forbindelse med elbilens nuværende position i 

samfundet er befolkningens opfattelse af elbilen. Mange danske bilister er klar over de 

miljømæssige fordele ved elbilen, men det er de færreste, der er parat til at gå på kompromis 

med deres egne behov når de skal købe bil. Til at forklare dette inddrages Rogers teori: 

Diffusion of Innovation. Denne teori undersøger, hvilke faktorer der gør sig gældende i 

forbindelse med udbredelse af nye teknologier. En af begreberne han arbejder med er 

‘compatibility’. Dette indebærer, hvor godt en ny teknologi kan leve op til de eksisterende 

værdier og normer på området. Dette leder tilbage til ovenstående afsnit om antallet af 

opladningsstationer og “range anxiety”. Med en benzin- eller dieselbil har forbrugeren ikke 

denne “range anxiety” grundet den landsdækkende tilgængelighed af tankstationer. Dertil hører 

også at en optankning fra tom til fuld tank tager fem minutter kontra en fuld opladning der 
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tager 40-60 minutter ved brug af en hurtiglader. Disse faktorer gør at elbilen på nuværende 

tidspunkt ikke lever op til de eksisterende normer inden for privatbilisme, hvilket ifølge Rogers 

er med til at nedtone udbredelsen af elbiler (Rogers: 1995). 

 

Et andet begreb Rogers bruger til at undersøge en teknologis udbredelse er ‘observability’. 

Begrebet indebærer hvor synlige resultaterne af en ny teknologi er. Dette er endnu en faktor 

der ifølge Rogers påvirker, hvor hurtigt en teknologi spreder sig. I elbilens tilfælde er en af 

resultaterne et mindre CO2-udslip. På trods af at elbilen succesfuldt lever op til målet om at 

udlede mindre CO2 er der ikke noget synligt resultat borgerne kan forholde sig til. Dette er 

endnu en faktor der, på baggrund af Rogers teori, påvirker elbilens udbredelse negativt (Rogers 

1995). Det kan derfor diskuteres, hvordan man bedst muligt løser disse udfordringer elbilen 

har ift. udbredelse. På den ene side handler det om at få overbevist befolkningen om den 

signifikante forskel der er på elbilers og benzin- og dieselbilers CO2-udslip. Dette kunne evt. 

ske ved mere implicit at oplyse borgerne om, hvor meget CO2 de forskellige typer af biler 

udleder. Hvis borgerne har nogle konkrete tal at forholde sig til, kunne det afhjælpe den 

manglende synlighed af elbilers resultater. På den anden side handler det også om at få øget 

borgernes villighed til at gå på kompromis med de eksisterende normer for privatbilisme. Dette 

ville især blive hjulpet på vej af bl.a. ovenstående faktorer som bedre opladningsinfrastruktur 

og færre afgifter på elbiler.  

 

Det står derfor klart at der grundet elbilens omfattende kompleksitet er en masse faktorer, der 

er med til påvirke, hvor hurtigt elbilen som teknologi kan sprede sig. Der foreligger derfor en 

kæmpe udfordring i at få løst disse problemstillinger så elbilens udbredelse kan ske hurtigst 

muligt. Dette er en nødvendighed for at kunne nå målet om at nedbringe Danmarks CO2-udslip.  

Konklusion 

I dette projekt har vi arbejdet ud fra den følgende problemformulering: 

Hvordan kan man optimere batteriets energieffektivitet i en elbil, således at effekten bliver 

attraktiv for forbrugeren? 

Ud fra vores projekt kan vi konkludere, at en optimering af batteriet ikke kan ske uafhængigt 

af elbilens andre komponenter. Derudover kan det konkluderes at en optimering af batteriet er 

en kompliceret proces, da der er mange forskellige faktorer der spiller en rolle. Disse faktorer 



38 
 

er primært batteri konfiguration, kemisk sammensætning, opladning samt konfiguration af 

elbilen som helhed.  

Yderligere kan det konkluderes at batteriet kun spiller en mindre rolle i forbindelse med 

elbilens udbredelse, da der er mange andre påvirkende faktorer. Faktorer som lovgivning, 

afgifter og infrastruktur. Sidst kan det konkluderes at en optimering af batteriet har haft flere 

forskellige nuancer, men i 2019 følger de fleste bilproducenter generelt den samme 

teknologiudvikling, i forbindelse med optimering af batteriet. Denne teknologiudvikling 

fokuserer på batteriets kemiske sammensætning, batteri konfiguration samt en forbedring af de 

enkelte battericellers energidensitet. Projektet konkluderer som helhed, at elbilen er en oplagt 

erstatning til de konventionelle biler, men stadig med nuværende og fremtidige teknologiske 

udfordringer. 
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