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Klassificering: 

(Annick Roetnyck, AVERE, LEVS 

2016, Barcelona) 

Pedelec - Pedalassisterade cyklar som är utrustade med en elektrisk 

hjälpmotor med en högsta kontinuerlig märkeffekt på högst 250 W, 

varvid motorns effekt upphör helt om cyklisten slutar att trampa eller 

minskar gradvis och slutligen upphör helt innan fordonet uppnår en 

hastighet av 25 km/h.  

 

L1e-A, tillåter motorer upp till 1 kW, maxhastigheten 25 km/h. (mer 

tillämplig för lastcyklar) 

 

L1e-B, tillåter motoreffekter upp till 4kW, maxhastighet 45 km/h (speed-

pedelecs), motsvarar moped. 

 

L2e, trehjulig moped för passagerare (-P) eller gods (-U). 

L3e, motorcykel 

L4e, tvåhjulig motorcykel med sidovagn 

L5e, motordriven trehjuling 

L6e, Light quadricycle (max 45 km/h), L7e, Heavy quadricycle (upp till 

120 km/h) 
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Cargobikes 

Examples of cargobikes: bicycle taxi (HejhejStockholm), bicycle 
café (Wheelys) and transport (Velove bikes, Movebybike) 

Bicycles for  heavy loads, up to 500 kg! 

51% of city transport could be replaced by cargobikes!  
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Need for extrapower? 

Interviews with: Manufacturers, developers and users of cargobikes.  

No! 

…but if long range 

and cannot recharge. 

No! 

…but in winter  

range can be reduced 

50%. 

Yes! 

Yes! 



The fuel cell offering… 
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Today: low load and long range 

Tomorrow with L1e-A: high load but short range 

But with fuel cells! 
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Designing a fuel cell powered cargo bike 

Project partners:  

 

- Cargobike developer: Velove bikes,  Göteborg 

 

- Fuel cell provider: BOC/Linde, Great Britain 

 

- Hydrogen gas provider: Aga/Linde 
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How to get the hydrogen? 

Pressurised hydrogen can be purchased at 

over 200 distributors all over Sweden in 5 

and 20 liter bottles, 200/300 bar, 9 and 23  

kg.  



The new project: A mini-demo! 
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WP 1. Granskning av design och utvärdering av 

säkerhetstänk (RISE, Borås). 

 

WP 2. Prototypbygge (Velove bikes, Göteborg). 

 

WP 3. Testning (Velove bikes och RISE). 

 

WP 4. Rapportering (RISE). 

Projektet inriktar sig mot lastcykelfordon med extra funktionalitet och 

energibehov. Velove bikes utvecklar just nu en lastcykel för 

kyltransporter.  
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Klassificering: 

(Annick Roetnyck, AVERE, LEVS 

2016, Barcelona) 
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minskar gradvis och slutligen upphör helt innan fordonet uppnår en 

hastighet av 25 km/h.  

 

L1e-A, tillåter motorer upp till 1 kW, maxhastigheten 25 km/h. (mer 

tillämplig för lastcyklar) 

 

L1e-B, tillåter motoreffekter upp till 4kW, maxhastighet 45 km/h (speed-

pedelecs), motsvarar moped. 
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L5e, motordriven trehjuling 

L6e, Light quadricycle (max 45 km/h), L7e, Heavy quadricycle (upp till 

120 km/h) 
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Direktiv: 

UNR100 :Regulation No. 100 Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to 

specific requirements for the electric power train (regulation för el powertrain och batteriet) 

 

GTR13: Global Technical Regulation No.13 (Hydrogen and fuel cell vehicles). Denna “regulation” 

innehåller även vad som ska hända efter en krasch/kollision.  

 

UNR134: Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles and their components with 

regard to the safety-related performance of hydrogen fuelled vehicles (HFCV). 

 

Interreg (international regulations) Regulation No. 134-00 , Hydrogen and Fuel Cell Vehicles 

(HFCV). Uniform Provisions Concerning the Approval of Motor Vehicles and their Components with 

Regard to the Safety-related Performance of Hydrogen-fuelled Vehicles (HFCV). Vehicle Types: 

Bus, Car, Component, Heavy Truck, Light Truck (ej lätta fordon). Denna publikation verkar ha 

många likheter med GTR13 men med fokus på komponenter. 

 

EU regulation för L1-L7: No 168/2013 godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga 

fordon och fyrhjulingar, har med skrivning om vätgas (definitioner, pkt 42, 95). Pekar på tillämpning 

av relevanta krav i FN/ECE-föreskrifterna nr 100 och ISO 13063. 
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Standarder: 

ISO 23273: Vägfordon – bränslecellsdrift, säkerhetsspecifikationer – skydd mot hydrogen-

relaterade risker för fordon som använder komprimerad vätgas. Innehåller väldigt allmänt 

ställda krav. 

 

ISO 6469-2:2009: Electrically propelled road vehicles -- Safety specifications -- Part 2: 

Vehicle operational safety means and protection against failures. Bränslecellsfordon ingår i 

detta. 

 

ISO 17268: Gaseous hydrogen land vehicle connection fuelling devices (tankning ej 

applicerbart eftersom vi byter ut flaskan.) 

 

SAE J2578: USA-Standard som innehåller ”best practice” enligt ISO 23273. Testmetoder 

mm. 
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Elcykel-standarder: 

Cycles - Electrically power assisted cycles - EPAC Bicycles (CEN/TC 333 - Cycles) 

(https://standards.cen.eu/index.html) 

 

EN 15918:2011+A2:2017 Cycles - Cycle trailers - Safety requirements and test 

methods (endast upp till 60 kg) 

 

EN 15194:2017 Cycles - Electrically power assisted cycles - EPAC Bicycles (vanliga 

pedelecs) 

https://standards.cen.eu/index.html
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GTR13: Global Technical Regulation No.13 
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GTR13: Global Technical Regulation No.13 

Paragraf 5 “Performance requirements” ska alla fordon med 

komprimerad vätgas följa: 

 

5.1 Vätgassytemet ska ha backventil (för tankning), avstängningsventil 

(automatisk? Naturligt från?) och TPRD (temperature induced 

pressure release valve). Tankning inte applicerbart för oss. 

 

5.2.1.2. Övertryckskydd nedström reduceringsventil (sprängbleck?). 

(Over-pressure protection for the low pressure system) 
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GTR13: Global Technical Regulation No.13 

5.2.1.3.1. Riktning för ventilerad vätgas är viktig. 

 

5.2.1.3.2. Vehicle Exhaust System (hanteras av Hymeran?) 

 

5.2.1.4.1. Hydrogen leakage (samma som ovan 5.2.1.3.1.) 

 

5.2.1.6. Tell-tale signal warning to driver (osäker på om vi behöver 

detta, vi har inget slutet utrymme) 
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GTR13: Global Technical Regulation No.13 

5.2.2. Post-crash fuel system integrity (ej designrelaterat utan 

mer om tester) 

 

 

5.2.2.3. Container Displacement (gascylinder måste sitta fast på 

minst en pkt efter krasch) 
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GTR13: Global Technical Regulation No.13 

5.3. Electrical safety (elsäkerhet) 

 

5.3.1.2.2.1. For protection of live parts inside the passenger compartment or luggage 

compartment, the protection degree IPXXD shall be provided (prob 1 mm x 100 mm). 

 

5.3.1.2.2.2. For protection of live parts in areas other than the passenger 

compartment or luggage compartment, the protection degree IPXXB shall be 

satisfied (prob 12 mm x 80 mm). 
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Montaget av bränslecellsystemet 

Bränslecellsystem (Hymera)  

Vätgascylinder 

(Genie)  
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Montaget av bränslecellsystemet 

Kraftelektronik för 

spänningsboost 

från 24 V till 54 V. 

Batteripack (Li-jon) 
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Testbana och sträcka 

Sträcka 

1 varv = 1,2 km 

 

30 km = 25 varv 

 

Arbete 

Höjdmeter per varv: 21 m 

Last: ca 50 kg 

Ekipagets totala vikt: över 300 kg 

 

Energimängd 

1) Mätning av genererad el, före 

och efter booster. 

2) Vägning av vätgascylinder, före 

och efter körning (efter 

återställning av batterispänning 

till 53,9 V. 
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Preliminära resultat: 
(efter 25 varv, 31,7 km enl tripmätare): 

Vätgascylindern (inkl red. ventil) 

Vikt före: 23,830 kg 

Vikt efter: 23,788 kg 

Viktskillnad: 42 g 

 

Gasvikt Genie vid 300 bar: 424 g 

 

Data loggning: 

Energi in från bränslecell: 634 Wh 

Energi till batteri: 579 Wh 

Verkningsgrad booster: 91 % 

 

Slutsats: Räckvidd = 300 km!!! 
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