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Kurskod: SKE200

System och komponenter i elektriska fordon, 2,5 hp
Systems and Components in Electrical Vehicles, 2,5 HE credits 

____________________________________________________________________________

Beslutad: 2021-02-25
Beslutande: Institutionen för Ingenjörsvetenskap
Gäller från: H21
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kunskap och förståelse
Studenten skall efter genomförd kurs kunna visa:
• kunskap om olika elektriska drivlinor i hybrida och elektriska fordon.
• kunskap om elektrisk och elektronisk utrustning i ett hybrid- och elfordon.
• kunskap om drivcykler och den information de ger.
• förståelse för olika lagringsmedia för elektricitet, speciellt avseende effektdensitet, 

levererad effekt, underhåll, kostnad, säkerhet och miljöpåverkan.

Färdigheter och förmåga
Studenten skall efter genomförd kurs kunna visa förmåga att:
• utföra dimensioneringsberäkningar.
• förklara teoretiska begrepp i egen text.
• följa med i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall efter genomförd kurs kunna visa förmåga att:

• bedöma hållbarhetsaspekter kring elfordon.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
EKF100-Elektriska och konventionella fordon och
HUV101-Hållbar utveckling eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Kursens innehåll
Kursen fokuserar på de mest väsentliga elektriska komponenterna i elektriska drivlinor. 
Kursen behandlar även introduktion av drivcyklar, olika lagringsmedia samt olika sorters 
dimensioneringsberäkningar gällande tex motorns effekt samt energilagrets storlek.
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Övriga föreskrifter
Betygskala: U/3/4/5
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Elektroteknik
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