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Sammanfattning 
Användningen av personbilar har ökat stadigt i Sverige och världen i stort de senaste 
åren, vilket lett till ökade utsläpp av koldioxid. Samtidigt har oljepriset nått 
rekordnivåer, och många menar att utvinningen av olja redan har nått sin topp. EU har 
dessutom satt som mål att medeltemperaturen på jorden inte får stiga med mer än max 
två grader Celsius, och att till år 2050 reducera koldioxidutsläppen med 80 %.  Detta är 
enbart möjligt om nya, gröna drivmedel och drivlinor fortsätter utvecklas och 
framförallt kommersialiseras. Användningen av förnyelsebara energikällor har ökat 
kraftigt, vilket skapat förutsättningar för bilar drivna av el. Problemet är att vanliga 
elbilar i dagsläget har alldeles för kort räckvidd för att kunna ersätta alla bilsegment. 
Syftet med denna rapport var därför att studera bränslecellers potential som ”Range 
extenders” i elbilar, för att på så sätt förbättra prestandan hos dessa. Samt att ta reda på 
om, och i så fall när en introduktion av bilar delvis drivna av bränsleceller skulle tänkas 
bli möjlig i Sverige. 
 
För att kunna göra en så rimlig bedömning som möjligt intervjuades personer från olika 
företag och forskningsorganisationer. Alla med mer eller mindre kunskap om 
bränslecellstekniken och dess potential för integration i bilar.  Intervjupersonerna fick 
göra egna bedömningar angående om eller när de ansåg det möjligt för bilar delvis 
drivna av bränsleceller att bli en kommersiell produkt. Samtidigt delade de med sig av 
sina egna åsikter beträffande tekniken och dess förutsättningar. Dessa åsikter vägdes 
sedan samman med tidigare forskningsrapporter rörande ämnet för att på så sätt kunna 
dra slutsatser angående framtida introduktion och kommersialisering av Fuel Cell 
Electric Vehicles (FCEVs). 
 
Sveriges klimatmål är alltför ambitiösa för att kunna uppnås med hjälp av konventionell 
teknik. Därför krävs utveckling och kommersialisering av ny miljövänlig teknik för att 
långsiktigt kunna nå dem. Bränslecellstekniken är i dagsläget en väl fungerande teknik 
som är kommersiellt gångbar. Det största problemet är dock att tekniken fortfarande är 
alldeles för dyr och således kräver fördelar ifrån massproduktion för att bli lönsam. De 
fungerar dessutom bra som applikation i bilar. Flera stora biltillverkare har tillverkat 
FCEVs som möter konsumenters krav både vad gäller prestanda, körglädje och 
komfort.  Det andra stora problemet för en introduktion av FCEVs, förutom kostnaden 
är bristen på infrastruktur för vätgas. Infrastrukturen kräver en så pass stor initial 
satsning av kapital att det kommer behövas en gemensam satsning från såväl 
energibolag som myndigheter för att få den på plats. Tidigast möjliga 
marknadsintroduktion av FCEVs är beräknad till år 2015 medan en kommersialisering 
kommer dröja ytterligare 10-15 år.  



 

Abstract 
The use of private cars has increased steadily in Sweden and the world at large in recent 
years, leading to increased emissions of carbon dioxide. Meanwhile, oil prices have 
reached record levels, and many believe that the extraction of oil has already peaked. 
The EU has set itself the objective that the average temperature on earth must not rise 
by more than a maximum of two degrees Celsius, and to reduce the emissions of carbon 
dioxide by 80% until the year 2050. This is only possible if new, green fuels and 
powertrains continue to develop and above all, is commercialized. The use of renewable 
energy sources has increased dramatically, paving the way for cars powered by 
electricity. The problem is that conventional electric vehicles have far too short a range 
to be able to replace all car segments. The purpose of this report was therefore to study 
fuel cells potential as "Range extenders" in electric vehicles, to thereby improve the 
performance of these. And to find out whether, if and in that case when, an introduction 
of cars partly powered by fuel cells could be achievable in Sweden. 
 
In order to make the most realistic assessment possible, people from various companies 
and research organizations were interviewed. All of which had more or less knowledge 
about fuel cell technology and its potential for integration in cars. The respondents got 
to make their own judgments about when, or if they considered it possible for cars 
partly powered by fuel cells to become a commercial product, while simultaneously 
sharing their own views on the technique and its opportunities. These views were then 
combined with previous research on the topic in order to be able to draw conclusions 
about the possible introduction and commercialization of Fuel Cell Electric Vehicles 
(FCEVs). 
 
Sweden's climate goals are way too ambitious to be achieved using conventional 
technology. Therefore the development and commercialization of new environmentally 
friendly technologies are crucial in order to achieve them in the long run. The Fuel cell 
technology is in the current situation a proper functioning technology that is 
commercially viable. The major problem is that the technology is still far too expensive 
and requires benefits from economies of scale to become profitable. Additionally, they 
function well as an application in automobiles. Several major car manufacturers have 
made FCEVs that satisfy consumers’ demand both in terms of performance, driving 
pleasure and comfort. The second major problem for an introduction of FCEVs, except 
the cost, is the lack of infrastructure for hydrogen. The infrastructure requires such a 
large initial investment of capital that it will require a joint effort of both the power 
companies as by the government. The earliest public offering of FCEVs is estimated at 
2015 while the commercialization will take another 10-15 years. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den största delen av Sveriges totala koldioxidutsläpp kommer ifrån vägtransporter, som 
i sin tur främst utgörs av personbilar. De senaste åren har dessutom användandet av 
bilar ökat och ingenting tyder på att trenden håller på att vända. I takt med stigande 
oljepriser, hårdare klimatmål och ett allt varmare jordklot krävs därför att ny teknik 
börjar utvecklas och framförallt kommersialiseras. Alternativa drivmedel såsom etanol 
och naturgas kommer inte att räcka till för att sänka utsläppen långsiktigt, eftersom det 
råder oklarheter i hur tillgången på biodrivmedel kommer at se ut i framtiden. Den 
konventionella förbränningsmotorn har förbättrats avsevärt, men inte tillräckligt för att 
möta de allt hårdare klimatmålen. Utvecklingen av rena elbilar har å andra sidan gått 
framåt, men räckvidden är fortfarande alltför dålig för att möta den typiska kundens 
behov. Elbilarna behöver därför kompletteras med teknik som kan göra att prestandan 
(körsträcka, tankningstid och acceleration etc.) förbättras, och det är här bränsleceller 
kommer in i bilden. Dessa kan nämligen fungera som ”Range extenders”, och kopplas 
till då kapaciteten hos batteriet inte räcker till. Fördelen med just bränsleceller är att de 
endast genererar utsläpp i form av vatten.  

1.2 Syfte  
Syftet med denna rapport är att skapa förståelse för hur bränsleceller fungerar samt hur 
en integration i personbilar kan bidra till reducerade koldioxidutsläpp. Målet är även att 
ta reda på vilka begränsningar som finns för en eventuell kommersialisering av 
bränsleceller i bilar. Baserat på detta ska en bedömning kunna göras angående om, eller 
när en introduktion av bilar delvis drivna av bränsleceller kan tänkas ske. Dessutom 
kommer det att utredas vad som krävs för en sådan introduktion, samt vilka 
förutsättningar som redan finns. Både vad gäller framställning av vätgas och redan 
existerande teknik inom bränslecellsområdet.  

1.3 Problemformulering 
Huvudfrågeställningen i denna rapport är om, och i så fall när det skulle kunna bli 
möjligt att introducera bilar delvis drivna av bränsleceller i Sverige. För att kunna 
besvara denna fråga måste ett antal delfrågor utredas först, dessa är: 

 
• Kan satta klimatmål nås med hjälp av existerande teknik inom fordonsindustrin 

(hybridbilar, snåla dieslar etc.)? 
• Hur väl utvecklad är befintlig bränslecellteknik? 
• Kan bränsleceller integreras i bilar på ett effektivt och ekonomiskt lönsamt sätt? 
• Reduceras koldioxidutsläppen ur ett helhetsperspektiv? 
• Är myndigheter, biltillverkare och energibolag redo att göra en gemensam 

satsning för en lönsam introduktion? 
• Finns förutsättningar och kapital för en fungerande infrastruktur anpassad till 

vätgas? 

1.4 Avgränsningar 
Rapportens tyngdpunkt ligger i applikationen bränsleceller i bilar. Därför begränsas 
arbetet till den typ av bränslecell som i dagsläget är bäst lämpad för användning i bilar, 
nämligen Low Temperature – Proton Exchange Membrane (LT-PEM). Dessutom ligger 
huvudfokus på integrationen av bränsleceller i bilar och förutsättningarna för framtida 
kommersialisering av dessa, alltså inte i tekniken som sådan. 
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1.5 Disposition 
I avsnittet Teoretisk referensram behandlas behovet av alternativa drivmedel samt vilka 
drivkrafter som finns för utveckling av dessa. Här ges även grundläggande teori för hur 
bränsleceller fungerar, och hur de kan förbättra prestandan hos vanliga elbilar. Den 
andra delen, Intervjuer ger utifrån teorin svar på bilindustrins såväl som forskares syn 
på denna teknik. I nästa avsnitt, Syntes vägs teorin samman med åsikter från 
intervjupersonerna, för att slutligen besvara frågeställningarna i en sammanfattande 
Slutsats. Det sista avsnittet, Diskussion behandlar obesvarade frågeställningar samt ger 
rekommendationer till framtida forskning. 
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2. Metod 
För att kunna göra en rimlig bedömning angående bränslecellers förutsättningar för en 
integration i bilar analyserades först grundläggande fakta och koncept rörande tekniken 
i fråga. Detta gjordes genom studie av en rad olika forskningsrapporter samt relevanta 
hemsidor. I tillägg till den teoretiska referensramen gjordes ett antal intervjuer för att 
både bekräfta och dementera den givna informationen funnen i teorin. På så sätt kunde 
teknikens förutsättningar bedömas utifrån information given av företag och forskare 
verksamma i branscher med anknytning till utvecklingen av bränslecellstekniken. För 
att minimera risken för felaktiga slutsatser intervjuades personer från olika företag och 
forskningsorganisationer. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att rapporten får en 
bred grund baserat på Sveriges förutsättningar för en framtida kommersialisering av 
bilar delvis drivna av bränsleceller i dagsläget. Nedan följer en beskrivning av 
intervjupersonerna samt företagen/forskningsorganisationerna de jobbar på: 
 
Lars Avellán – Forskare, Swerea IVF  
(Den 25 februari och 30 mars 2011, resp. intervju var cirka 1 h lång) 
Swerea IVF, är ett dotterbolag till Swerea - Swedish research. Swerea-koncernen samlar 
svenska forskningsinstitut inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik. 
Swerea IVF erbjuder avancerade forsknings- och konsulttjänster till den tillverkande 
och produktutvecklande industrin. Målet är att snabbt få in ny teknik och metoder i 
praktisk användning hos deras kunder. Kunderna är såväl offentliga institutioner som 
enskilda företag, som söker att utveckla framtidens resurseffektiva produkter och 
processer. 
 
David Weiner – Miljö och säkerhetsexpert, Volvo Personbilar Sverige AB 
(Den 8 april 2011, 1 h och 15 min) 
Volvo Personbilar Sverige AB, eller Volvo Car Corporation är en svensk 
personbilstillverkare ägd av kinesiska Zhejiang Geely Holding Group. Volvo 
Personbilar är idag ett av bilindustrins starkaste varumärke med en lång och stolt 
historia. Ända sedan företaget grundades 1927 har deras viktigaste kärnvärde varit 
säkerhet. Idag tillverkar de några av världens säkraste bilar med innovativ design och 
till högsta kvalitet. 
 
Peter Gode – Utvecklingsingenjör, Cellkraft AB 
(Den 12 april 2011, 1 h) 
Cellkraft AB, har sedan år 2000 utvecklat och tillverkat bränsleceller. Syftet med arbetet 
har varit att ta bränslecelltekniken från laboratoriet till marknaden och applikationen. 
Cellkraft tillverkar bränsleceller som karakteriseras av kompromisslös 
systemkonstruktion och hög kvalitet. 
 
Göran Lindbergh – Professor i Elektrokemi på KTH och ordförande i Vätgas 
Sverige 
(Den 13 april 2011, 1 h) 
Vätgas Sverige, är ett partnerskap som arbetar för att underlätta en introduktion av 
vätgas och bränsleceller i samhället. Medlemmar och finansiärer kommer från 
näringsliv, institut, kommuner, nationella myndigheter och föreningar. Verksamheten 
bedrivs i form av en ideell förening och består av en styrelse, ett kansli och ett fyrtiotal 
medlemmar. Föreningen fungerar som en initiativtagare, samordnare och 
kunskapsspridare inom området bränsleceller. Några medlemmar är; Volvo Technology 
Transfer, Honda, PowerCell, Preem, Hyundai, Eon, Trafikverket och ÅF.  
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Andreas Bodén – Ansvarig för bränslecellutveckling, PowerCell Sweden AB och 
styrelseledamot i Vätgas Sverige  
(Den 14 april 2011, 30 min) 
PowerCell Sweden AB, grundades år 2008 och är ett dotterbolag till Volvo Technology 
Transfer som i sin tur är ett helägt dotterbolag till AB Volvo. Sedan början av nittiotalet 
har man utvecklat bränsleceller inom Volvo-koncernen. År 2009 gjordes stora kapital 
investeringar i PowerCell av Volvo Technology Transfer, Midroc New Technology, 
Ocas Ventures och Fouriertransform, som alla är viktiga aktörer vad gäller att uppnå 
långsiktiga och miljövänliga tekniska lösningar. Idag har PowerCell en patenterad 
teknik för utveckling av bränsleceller och komponenter för reformering av vätgas 
(bränslekonverterare).  
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3. Teoretisk referensram 
3.1 Framtidsutsikter 
Världens befolkning ökar i en rasande fart, år 2015 beräknas den vara uppe i nästan 9 
miljarder människor. Denna kraftiga befolkningsökning kommer att innebära en stor 
påfrestning för jorden och bidra till ett kraftigt växande energibehov. I och med 
utvecklingsländernas stora ekonomiska tillväxt kommer behovet av nya energikällor att 
öka ytterligare.  

I samband med denna stora befolkningsökning och ekonomiska tillväxt ökar även 
behovet av bilar i världen. År 2020 beräknar man att behovet av antalet bilar ska närma 
sig 1.1 miljarder, vilket är en ökning med hela 300 miljoner stycken (Schulz, S., 2008). 
Den sjunkande tillgången på lönsam olja att pumpa tillsammans med en stigande 
medeltemperatur på jorden gör det nödvändigt att hitta nya, miljövänliga drivmedel.  
Idag står biltrafiken för ungefär 12 % av det totala utsläppet av CO2 inom EU 
(Ekonomifakta, 2010d). Genom att uppnå nollutsläpp inom bilindustrin skulle alltså det 
totala utsläppet av växthusgaser kunna minskas drastiskt. Bilindustrin har åstadkommit 
stora effektiviseringar av dagens konventionella bilar, Internal Combustion Engine 
(ICE), både genom förbättring av förbränningsmotorn i sig men även genom utveckling 
av hybridbilar (förbränningsmotor + elmotor). Trots detta är de långt ifrån att uppnå 
målet – nollutsläpp.  

3.1.1 Beroendet av olja 
Det råder delade meningar angående om, eller när oljan kommer att ta slut. Vissa menar 
att oljeproduktionen redan har nått sin topp, så kallad ”Peak Oil” (Wurster, R., Zerta, 
M., Stiller, C. & Wolf, J., 2009), medan vissa anser att det finns flera outnyttjade 
oljereserver kvar.  

Vad som är säkert är att nya oljefält inte hittas i samma takt som de gamla sinar, vilket i 
sin tur kan leda till en stor brist på energi (Lindahl, B., 2010). En naturlig följd av den 
reducerade tillgången är kraftigt stigande oljepriser, idag ligger oljepriset på drygt 120 
dollar per fat (Finansportalen, 2011).  Det skenande priset på olja tillsammans med den 
minskade tillgången skapar bättre förutsättningar för alternativa drivmedel i och med att 
konsumenter börjar se sig om efter billigare alternativ. En del analytiker anser att 
smärtgränsen för prissättning av olja ligger omkring 100 dollar per fat, ju högre priset 
blir desto större blir risken för en energikris (Föreläsning, 2 februari, 2011). 

3.1.2 Sveriges klimatmål och lagstiftning 
Sverige har en mycket ambitiös klimatpolitik som syftar till att vara ledande 
internationellt.  För att bekämpa den snabba klimatförändringen har man utvecklat en 
ännu starkare EU-integration och ett djupare internationellt samarbete. Nedan följer 
framtida mål för den svenska klimat- och energipolitiken fram till år 2020: 

▪ Minst 50 procent av den svenska energin ska vara förnybar 
▪ Utsläppen av växthusgaser i Sverige ska reduceras med 40 % jämfört med år 

1990 
▪ Energieffektiviteten ska öka med 20 procent 

 
(Regeringskansliet, 2011a) 
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Det internationella samarbetet för att begränsa klimatförändringar regleras framför allt 
genom FN:s ramkonvention om klimatförändringar, United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) och det tillhörande Kyotoprotokollet. Den 
svenska klimatpolitiken baseras framför allt på de bedömningar som görs av forskare 
inom The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), FN:s vetenskapliga 
klimatpanel. Sveriges medlemskap i EU gör att vägen mot uppsatta mål går via en 
integrerad klimat- och energipolitik.  EU:s övergripande mål inom klimatpolitiken utgår 
från IPCC:s bedömning av risken för en farlig klimatförändring. Dessa har gjort 
bedömningen att jordens medeltemperatur inte bör öka med mer än max 2 grader 
Celsius jämfört med förindustriell nivå (Regeringskansliet, 2009b).  
 
För att nå dessa mål har regeringen infört en rad styrmedel, varav den viktigaste är 
beskattningen av energi och koldioxid från fossila bränslen. Beskattningen har funnits 
sedan slutet av 90-talet men har skärpts de senaste årtiondena. Handel med 
utsläppsrätter är ett annat effektivt styrmedel för att reducera utsläppet av växthusgaser 
inom EU. En tredje åtgärd som vidtagits är ett system med gröna elcertifikat som 
infördes år 2003. Detta har bidragit till att tillkommande elproduktion i stor utsträckning 
varit förnybar. Regeringen föreslår dessutom utvecklade ekonomiska styrmedel som 
kan innebära höjd koldioxidskatt, en ökad koldioxidrelatering av fordonskatterna, 
nedsatt fordonskatt för miljöbilar och höjda drivmedelsskatter för fossila bränslen (En 
sammanhållen klimat- och energipolitik, 2008). Sverige har redan i dagsläget ett 
koldioxidbaserat skattesystem (Skatteverket 2011), vilket gör det än mer befogat att 
satsa på drivmedel som genererar låga koldioxidutsläpp. Därtill försöker Sverige driva 
på EU för att öka sina krav på utsläppsminskningar och införa en koldioxidskatt inom 
hela EU (Holmgren, C., 2011). Slutligen, EU har satt ett mål att reducera CO2-utsläppen 
med 80 % fram till år 2050, vilket enligt McKinsey (2010) innebär att utsläppen från 
vägtransporter måste reduceras med 95 %. (Se Figur 1. för specifika krav för 
personbilar).  
 

 

 

 

 

 

3.1.3 Framtida behov av gröna drivmedel 
Sverige är ett av de länder i världen med högst ambitioner vad gäller att minska 
utsläppen av växthusgaser. Men skärpta regler och tydligare styrmedel kommer inte att 
räcka för att nå de uppsatta målen. Ny och bättre utvecklad teknik behövs för att möta 
den stigande efterfrågan på bilar. Dagens elbilar har inte tillräckligt bra prestanda (vad 
gäller vikt, körsträcka och kostnad) för att ersätta dagens konventionella bilar och måste 
därför kompletteras med andra miljövänliga fordon (McKinsey, 2010). Bränsleceller 
kan fungera som ett bra komplement till den befintliga elmotorn eftersom de kan 
kopplas till vid långkörningar då kapaciteten hos batteriet inte räcker till.  

Figur 1.  Tabell över krav för koldioxidutsläpp de närmsta åren. 
    (Källa: Lars Avellan, 2011) 
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3.1.4 Drivkrafter 
Denna rapport syftar främst till att diskutera Sveriges behov av nya gröna drivlinor. 
Men det är trots det viktigt att ta hänsyn till globala aspekter om vad som egentligen 
driver utvecklingen framåt. USA är det land i världen där man kör mest bil, och detta 
har varit möjligt tack vare ett mycket lågt bensinpris. Bensinpriset har nu nått 
rekordnivåer (TT-Reuters, 2011), vilket enligt Barack Obama gör det ekonomiskt 
ohållbart att fortsätta vara så beroende av olja (Holmgren, G., 2011). USA måste därför 
säkra sin energitillgång på andra sätt för att inte riskera välfärden. Drivkraften i Europa 
påverkas främst av satta klimatmål inom EU, men även av det stigande oljepriset (L. 
Avellan, personlig kommunikation, 9 mars, 2011).  

3.2 Bränsleceller  
Bränsleceller (BC) är kemiska omvandlare som matas med vätgas och den omgivande 
luften. Denna process genererar likspänning, ström, värme och vatten. I jämförelse med 
dagens konventionella förbränningsmotorer har bränsleceller en hög verkningsgrad för 
energiomvandling. Vid en miljövänlig framställning av väte genererar därför denna 
teknik minimala utsläpp av växthusgaser. 
Den största utmaningen för BC-utvecklare i dagsläget är att reducera kostnaderna. Ett 
problem rörande utvecklingen av BCs som applikation i bilar är lagringen av vätgas 
inuti bilen. Frågan är om den ska vara i gasform och i så fall under vilket tryck, eller om 
den ska hållas nedkyld i flytande form. På grund av vätgasens låga densitet och det 
faktum att det är explosivt krävs en noggrann utformning av tanken för att inte äventyra 
säkerheten vid en eventuell kollision, samt vid tankning av bilen (Concawe, Eucar & 
European Commision Joint Research Centre, 2007a).  

3.2.1 LT-PEM – Low Temperature Proton Exchange Membranes 
Det finns en rad olika typer av bränsleceller under utveckling, men den teknik som nått 
den högsta graden av mognad i dagsläget och som kommer studeras här är av typen 
Low Temperature Proton Exchange Membrane (LT-PEM).  

Dessutom anses LT - PEM-cellen vara den bäst lämpade strömkällan för ersättning av 
förbränningsmotorer i bilar (FCTec, 2011a). 

En bränslecell fungerar i princip som ett batteri, där kemisk energi omvandlas till 
elenergi. Skillnaden är att bränsleceller behöver kontinuerlig tillförsel av ett bränsle, i 
allmänhet vätgas och en oxidant, såsom syrgas eller luft. Vid anoden oxideras bränslet 
och vid katoden reduceras oxidanten (Nationalencyklopedin, 2011). Den kemiska 
reaktionen för processen följer nedan:  
 
Anodreaktion:  4H! →   !! + 4!!       (Oxidation)   (1) 
Katodreaktion: 4!! +   !! +   4!! →   2H!O    (Reduktion)   (2) 
Totalreaktion:  2H! +   O!   → 2H!O   (Redoxreaktion)  (3) 
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Bränslecellen är uppbyggd av en elektrolyt, det vill säga ett ämne som innehåller 
laddade joner och kan leda elektrisk ström, samt två elektroder (positivt respektive 
negativt laddade) som omger elektrolyten (se Figur 2). Den negativa kallas för anod och 
repellerar de negativt laddade elektronerna, medan den positiva kallas för katod och 
följaktligen attraherar elektroner. Elektrolyten har en avgörande roll eftersom den enbart 
får släppa igenom en viss typ av partiklar. I en PEM-cell består den av ett polymeriskt 
material, vanligtvis sulfonerad polystyren. Polymeren är ett fast membran (en tunn 
plastfilm) som är permeabelt för protoner när det är mättat med vatten (FCTec, 2011a). 
 
Bränslecellen genererar en spänning på ungefär 0.7-1 V och en effekt på ungefär 1 watt 
per kvadratcentimeter. Detta gör att bränsleceller måste seriekopplas i så kallade 
”stacks” för att ge önskad spänning. Strömstyrkan är beroende av cellernas yttre area, 
vilket gör att utrymme blir en kritisk faktor oavsett vilket användningsområde cellen 
har. Genom att multiplicera den givna spänningen med strömmen fås den totala 
elektriska effekten som genereras i cellen (FCTec, 2011b): 

 

 Effekt   ! = Spänning   !"#$ ∙ Ström(!"#$%$)   (4) 
 
Honda är en av de biltillverkare som kommit längst i utvecklingen av BC-stacks. Sedan 
introduktionen av deras första BC-stack år 1999 har de lyckats göra stacken både 
mindre och lättare. Den genererar en effekt på 100 kW, och fungerar att starta även 
under 0 °C (se Figur 3) (Honda, 2007). 
 

Figur 2.  Vätgas når anoden och splittras 
till vätejoner och elektroner. 
Jonerna diffunderar genom 
elektrolyten vidare till katoden 
medan elektronerna tar vägen 
genom den externa ledaren. I 
katoden slås komponenterna 
samman och det bildas vatten 
och värme.  
(Källa: Nationalencyklopedin) 
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3.2.2 Fördelar 
Så länge en bränslecell tillförs syre och väte kommer den att fortsätta producera 
elektricitet i form av likström. Denna elektrokemiska reaktion där bränslet direkt 
konverteras till elektricitet är mycket effektivare än konventionella förbränningsmotorer 
och andra metoder att generera elektricitet på. LT-PEMs har en verkningsgrad på 40-60 
% medan en vanlig förbränningsmotor ligger omkring 20 %. Tar man dessutom vara på 
värmen som bildas kan man förbättra verkningsgraden ytterligare. Eftersom 
bränslecellen inte består av några rörliga delar är den tystgående och kräver minimalt 
med underhåll. Om dessutom vätgasen som driver bränslecellen framställs med hjälp av 
förnyelsebara energikällor genererar reaktionen inga utsläpp av växthusgaser 
överhuvudtaget. PEMs är även billigare att tillverka i jämförelse med andra celler 
eftersom elektrolyten är ett fast material (FCTec, 2011c). 

3.2.3 Svagheter och förbättringsområden 
Arbetstemperaturen för en LT-PEM-cell ligger omkring 60-90 °C, därför behövs en 
katalysator för att sätta igång reaktionen. Ju lägre temperaturen i cellen är desto större 
blir behovet av katalysatormaterial. Katalysatorerna är ofta dyra eftersom de i många 
fall består av ädelmetallen platina, därav blir detta en viktig faktor för kostnaden av BC. 
För att kunna använda bränsleceller i bilindustrin krävs en snabb uppstart av cellen.  
En nackdel med LT-PEMs är att de är väldigt känsliga för föroreningar. Speciellt 
skadligt är kolmonoxid (CO) och cellen måste därför skyddas mot exponering av detta.  
En annan typ av bränslecell, så kallad Solide Oxide Fuel Cell (SOFC) har en mycket 
högre driftstemperatur än LT-PEMs, omkring 800 °C. Dessa tolererar därför drivmedel 
med högre grad av orenhet, dock krävs dyrare material och en mer komplicerad 
konstruktion för tillverkning av dessa (FCTec, 2011c). 

Figur 3.  Evolution av Hondas olika BC-stacks.  
(Källa: Honda, 2007) 
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Slutligen, den största nackdelen med BCs är kostnaden. En BC kostar idag mellan 
$3000 och $5000 per kW, i jämförelse med $50 per kW för en internal combustion 
engine (ICE). Därav är reduktion av kostnad en av de största utmaningarna för 
utvecklare av BCs (FSEC, 2007a).  

3.2.4 Klimat och energi 
Enligt Lars Avellan (2011) finns det två tänkbara scenarier vad gäller tillgång av 
kolväten i framtiden (se Figur 4): 
 

1. Brist på kolväten: Om den globala tillgången på kolväten visar sig otillräcklig 
stiger priset på dessa, detta resulterar i att konsumenter söker efter andra 
alternativ. Det i kombination med fortsatt ambitiösa klimatmål kommer kräva 
utveckling av ny miljövänlig teknik.  
 

2. Hyfsat med kolväten: Om den globala kapaciteten att producera biodrivmedel 
visar sig tillräcklig, samt att koldioxidskatten förblir oförändrad kan fortsatt 
utveckling av till exempel bränslesnåla dieslar vara en god idé.   

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt (Wurster, R. et al., 2009) kommer förnyelsebara energikällor att dominera ur ett 
långsiktigt perspektiv, och så småningom slå ut fossila bränslen helt. De menar 
dessutom att denna övergång måste ske inom de närmsta två till tre decennierna, för att 
på så sätt säkerställa vår ekonomiska och sociala välfärd. Eftersom priset på olja stigit 
kraftigt och Sverige idag har några av världens mest ambitiösa klimatmål, innebär det 
att scenario ett är mest troligt att inträffa. Vad förnyelsebara energikällor (vind, vatten, 
sol etc.) har gemensamt är att energibäraren är el. Därför inser man snabbt att det är 
fordon drivna av el som borde vara aktuella för fortsatt utveckling.  
Men på grund av elbilens korta räckvidd krävs ytterligare teknik, och bränsleceller har 
visat sig vara ett bra komplement till dessa. 

3.3 Bränsleceller i bilar 
Koldioxidutsläpp från personbilar står idag för omkring 24 % av det totala utsläppet av 
koldioxid i Sverige, och för 12 % av det totala utsläppet i hela EU (år 2010) 
(Ekonomifakta, 2010d; Johansson, H., Trafikverket, 2011).   

Figur 4.  Översikt av möjliga drivlinor ur ett 
kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. 
(Lars Avellan, 2011) 

Kortsiktigt 
Explosionsmotor 

Hyfsat med kolväten 
Mikroturbiner 

Brist på kolväten 
Bränsleceller 

Långsiktigt 
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Men trots effektiva förbättringar av förbränningsmotorn (reducering av 
koldioxidutsläpp från 164 g CO2/km till 153 g CO2/km mellan år 2009-2010), skrotning 
av gamla bränsletörstiga bilar och ökad användning av biodrivmedel (5.6 % år 2010) så 
fortsätter utsläppen att öka. Nybilsförsäljningen av diesel- och miljöbilar var år 2010 51 
% respektive 40 %. Sverige är trots detta ett av de länder i EU som har högst 
koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning från nya bilar (Johansson, H., Trafikverket, 
2011). Enligt Johansson, H., Trafikverket (2011) räcker det inte med att fordonen blivit 
energieffektivare och att andelen biobränslen ökat för att sänka utsläppen, utan är endast 
tillräckligt för att stabilisera dem på nuvarande nivå. 

För att långsiktigt sänka koldioxidutsläppen krävs en elektrifiering av bilflottan. 
Fördelen med bilar helt eller delvis drivna av el är att de genererar väldigt lite 
koldioxidutsläpp förutsatt att den primära energikällan är förnyelsebar. Primära 
energikällor kan vara gas, kol, olja, biomassa, vind, sol och kärntekniska. Men på grund 
av begränsningar gällande batterikapacitet och körsträcka (i nuläget 100-200 km för en 
medelstor bil) och en laddningstid på flera timmar är rena elbilar, eller Battery Electric 
Vehicles (BEVs) idag anpassade till mindre bilar och kortare körsträckor (McKinsey, 
2010). Det krävs helt enkelt ny teknik för att komplettera befintliga alternativ. En 
kombination där BCs laddar batterier under färd har visat sig vara en lovande teknik 
som flera stora bilföretag har valt att utveckla (se Figur 5).  

 

Bränsleceller i fordon kan antingen matas med vätgas direkt från en tank eller 
tillsammans med en reformator omvandla ett flytande bränsle, som till exempel metanol 
eller etanol, ombord på fordonet.  

3.3.1 Bränsleceller som ”Range extenders” 
Allteftersom batteri och BC-teknik utvecklas blir det tydligare att var och en av dessa 
teknologier är viktiga för varandras framgång. Batterier har låg energidriftskostnad 
(men tar lång tid att ladda upp och har låg energitäthet, vilket begränsar räckvidden).   

Figur 5.  FCEVs och BEVs kan åstadkomma en reducering av CO2-
utsläppen med 95 % fram till år 2050. Plug in Hybrid 
Electric Vehicles (PHEVs) kan reducera utsläppen men är 
beroende av biodrivmedel. 

   (Källa: McKinsey, 2010) 
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Medan BCs och vätgaslagring har längre räckvidd och kräver kortare tid för tankning 
(men kräver en helt ny infrastruktur och är svåra att variera effekten i). Sammantaget, 
BCs drivna av vätgas och batterier skulle tillsammans kunna optimera användningen av 
olika energikällor i förhållande till transportsektorns behov. Väte kan lagra elektricitet 
från intermittenta källor såsom vind och sedan överföra energin effektivt till fordon med 
bränsletank ombord (Gross, B. K., Sutherland, I. J., Dr. Mooiweer, H. 2007, 3). 
 
Dagens elbilar fungerar bra så länge man inte ska färdas längre än ungefär 15 mil. För 
pendlare i storstäder är detta fullt tillräckligt. Men för folk på landsbygden och andra 
personer som behöver färdas längre per körtillfälle behövs andra alternativ. Därför är 
BCs ett bra komplement till den konventionella elbilen. BCs kan kopplas till då 
strömmen i batterierna tagit slut och på så sätt förlänga den möjliga körsträckan. Flera 
stora biltillverkare så som GM, Hyundai, Daimler, Toyota, Nissan och Honda har valt 
att utveckla denna teknik (Lars Avellan, personlig kommunikation, 2011-04-27). Enligt 
Ballard (BC-tillverkare) är kostnad och livslängd de största hindren som återstår innan 
en kommersialisering av bränslecellsbilar blir möjlig (Kalhammer, F. R., Kopf, B. M., 
Swan, D. H., Roan, V. P., Walsh, M. P. 2007, 129). Men i dagsläget, 2011 är kostnaden 
det överlägset största problemet. 

3.3.2 Tillverkningskostnader och framtida mål 
Vad som är viktigt att poängtera är att det redan i dagsläget är tekniskt möjligt att 
producera BC-bilar. Liksom batterier utgör en stor kostnad i elbilar, är batterier samt 
BC-systemen i BC-bilar de delar som står för den största delen av den totala kostnaden 
(Concawe, Eucar & European Commision Joint Research Centre, 2007b). Dessutom 
bidrar komplexiteten vid montering och användandet av dyra material - som till 
exempel ädelmetaller till elektrokatalysator och perfluorerade membran - till ytterligare 
stora kostnader för tillverkning av BC-hybrider. Vad som också bidrar till den höga 
kostnaden är tanken för vätgas alternativt reformer för fossilt bränsle ombord på 
fordonet. Tillverkningskostnaden för en komplett BC-hybridbil uppskattades vid en 
fiktiv massproduktion år 2007 till 34 505 euro medan en konventionell bil kostar 19 560 
euro. (Concawe, Eucar & European Commision Joint Research Centre, 2007b) 

3.3.3 Framställning av vätgas 
En BC-bil kan antingen matas med vätgas direkt från en tank eller med ett flytande 
fossilt bränsle som görs om till vätgas med hjälp av en reformator ombord på fordonet. 
Det första alternativet föredras idag av biltillverkare då de ingående komponenterna i 
bilen blir billigare att tillverka och att konstruera, fordonet blir dessutom lättare och 
drivlinan mindre (vad gäller storlek och vikt). Nackdelen är dock att detta alternativ 
kräver ett införande av en helt ny infrastruktur som är anpassad efter vätgas, samt ett 
effektivt sätt att lagra vätgas ombord på fordonet. Detta kräver stora initiala satsningar 
av kapital och blir därför mycket riskfyllt för eventuella investerare.  
 
Vätgas är ingen energikälla i sig, utan det är en energibärare precis som elektricitet. 
Gasen kan framställas på flera olika sätt, dels utifrån fossila bränslen (kol, naturgas och 
biomassa etc.) och dels via elektrolys av vatten. Ur ett kortsiktigt perspektiv kommer 
det första alternativet, så kallad bränslereformation huvudsakligen att användas. 
Förutsatt att priset för naturgas håller sig på en låg nivå, eftersom detta i sin tur medför 
ett lågt pris på vätgas. På grund av redan satta klimatmål och stigande oljepriser är inte 
detta en bra metod ur ett långsiktigt perspektiv. Ett sätt att utföra bränslereformation på 
är genom tillsats av ånga i ett fossilt bränsle vid en temperatur omkring 760 ºC.   
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För naturgas som främst består av metan (CH!) kallas processen Steam Methane 
Reforming (SMR) och den kemiska formeln ser ut på följande sätt (Gross, B. K. et al., 
2007, 32): 
 
    CH! + 2H!O   → CO! + 4H!    (5) 
 
Denna process har en verkningsgrad på omkring 70-80 % (FSEC, 2007c). 
Bränslereformation kan ske i olika typer av anläggningar. Först och främst kan 
reformationen ske i stor skala i en central anläggning, som till exempel en kemisk 
fabrik. Där kan ren vätgas framställas, antingen som högtrycksgas (700 eller 350 bar) 
eller som kyld vätska (-253 ºC). Vätgasen kan sedan transporteras från anläggningen till 
BC-användarna.  
 
Ett annat alternativ är att tillverka vätgasen direkt vid befintliga bensinstationer. Bensin 
och diesel skulle då kunna transporteras direkt till bensinstationerna med hjälp av 
existerande infrastruktur. Väl på plats kan de fossila bränslena omvandlas till vätgas 
med hjälp av stationär utrustning. Renheten hos denna vätgas kommer att bero på 
utvecklingen av tekniken för att kostnadseffektivt kunna separera väte från andra gaser.  
 
Slutligen kan bränslet reformeras i mindre skala med hjälp av en reformator inuti 
fordonet. BC-bilen skulle då ha en bensintank ombord precis som en konventionell bil. 
Även i detta fall kan rådande infrastruktur användas för distribution av fossila bränslen. 
I dagsläget är det inte lönsamt att framställa vätgas i sådan liten skala. 
Tillverkningskostnaden för en BC-bil med reformer är i dagsläget mer än dubbelt så stor 
som för en bil som tankas direkt med vätgas (Concawe, Eucar & European Commision 
Joint Research Centre, 2007b, 7). 
 
På längre sikt skulle all vätgas för att driva BCs kunna framställas från förnybara 
bränslen såsom vindkraft, vattenkraft, solenergi och kärnkraft1. Den el som produceras 
kan användas för att dela vatten till vätgas och syrgas genom så kallad elektrolys (se 
Figur 6). Vätgasen kan sedan transporteras via en rörledning till alla slutanvändare. 
Honda är idag en av de främsta biltillverkarna vad gäller utveckling av Fuel Cell 
Electric Vehicles (FCEV). De bedriver sedan 2001 ett genomförbarhetstest av soldrivna 
vätgasstationer i Torrance, Kalifornien. Baserat på en mycket effektiv vatten-elektrolys 
modul har de åstadkommit en ökning av verkningsgraden med 52-66 % för 
framställning av högtrycksvätgas (FCX Clarity Press information 2007). Detta skifte av 
sekundär energibärare kallas för vätgas ekonomi (FCTec 2011b). 

                                                
 
 
1 Här anses kärnkraft vara en förnyelsebar energikälla eftersom det inte genererar några 
utsläpp av växthusgaser. 
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3.3.4 ”Well-to-Wheel” – analys och växthusgasutsläpp 
För att kunna bedöma FCEVs påverkan på klimatet i form av växthusgasutsläpp krävs 
att man tar hänsyn till vätets produktionskedja. Det primära målet för en övergång till 
vätgas är hållbarhet. Därför är en nyckelfaktor i jakten på möjliga 
produktionsmöjligheter av vätgas de sammanlagda utsläppen från tillverkning, leverans, 
lagring, distribution och dess användning i fordonet. En enkel Tank-To-Wheel analys 
illustrerar enbart utsläppen från avgasröret och ger därför inte en korrekt utvärdering av 
problemet. Eftersom det enda ”utsläppet” från en BC är vatten blir denna typ av analys 
mycket missledande (Concawe, Eucar & European Commision Joint Research Centre 
2007a, 35). Det är även viktigt att notera att inte alla tillverkningsmetoder bidrar till 
mindre växthusgasutsläpp i jämförelse med bensin (Gross, B. K. et al 2007, 27). 
 
Väte kan framställas från många olika typer av energikällor. Det miljövänligaste sättet 
är genom elektrolys av vatten, förutsatt att elen kommer från en förnyelsebar energikälla 
(se Figur 7). För att bränsleceller ska kunna anses miljövänliga måste alltså 
produktionen av vätgas tas i beaktande. Vid elektrolys krävs att den primära 
energikällan är förnyelsebar och vid framställning från exempelvis kol, olja och 
naturgas krävs att koldioxid som bildas inte släpps ut i luften. Ett sätt att lösa detta 
problem är genom att pumpa ner koldioxiden i marken (Avellan, 2011). När det gäller 
koldioxidutsläpp från BCs med reformer ligger dessa omkring 120 g/km, vilket är strax 
under nivån för en konventionell bil (se Formel 5.) (Concawe, Eucar & European 
Commision Joint Research Centre 2007a, 34). Det är dessutom samma nivå som EU 
satt som krav för koldioxidutsläpp från bilar från och med år 2015 (se Figur 1). 
 

Figur 6. Illustration av vätgasframställning via elektrolys. Elektrisk 
ström leds mellan två elektroder nedsänkta i renat vatten. 
Elektroner tillförs genom katoden dit positiva joner vandrar 
och reduceras till vätgas. Processen har en verkningsgrad 
på omkring 80 %. Resterande energi omvandlas till värme.  
(Källa: Svenska Elektronikforumet, 2010) 
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3.3.5 Konkurrenskraftighet gentemot andra gröna drivlinor 
Bilindustrin har gjort betydande framsteg vad gäller att göra BC-tekniken kommersiellt 
gångbar. Dessa har medfört förbättringar, förenklingar samt eliminering av vissa 
komponenter i BC-systemet.  Idag finns prototyper av FCEVs med funktionellt 
gångbara system som är fryssäkra, relativt snabba att starta, tysta samt tillfredställande 
att köra. Framförallt har stora förbättringar gjorts rörande Membrane Electric Assembly 
(MEA) och bränslecellsstacks.  Balance of Plant (BOP) som bland annat består av 
radiator, membranluftfuktare, kompressor, expander, H2-re-cirkulationspump och H2-
ejektor har fått minskat antal komponenter samt delar som är mera anpassade efter 
användande i bilar. Stora framsteg har även gjorts vad gäller driftsmässiga egenskaper 
samt materialvetenskap. Denna ökning av grundläggande förståelse är lovande med 
tanke på utvecklingen av livslängden för bränslecellssystem.  
 
Den största utmaningen just nu ligger i att öka prestandan hos MEA samtidigt som man 
reducerar den totala kostnaden och ökar systemets livslängd. Flera biltillverkare är 
eniga om att det finns ett antal krav som måste uppfyllas för att kunna uppnå 
kommersialisering. Dessa är (Kalhammer, F. R. et al., 2007, 129): 
 

• Minskade kostnader för hela BC-systemet 
• Minskad MEA-katalysator kostnad (mål för total MEA lastning < 0.1-0.5 

Pt/cm2) 
• Längre livslängd (mål > 5000 driftstimmar) 

 
Bränslecellers integration i fordon kräver fortsatt utveckling för att kunna bli en 
kommersiell produkt. Trots detta har tester visat att dagens FCEVs möter de krav på 
prestanda som konsumenter ställer på ett fordon exempelvis gällande acceleration och 
topphastighet (Concawe, Eucar & European Commision Joint Research Centre, 2007a, 
34). 

Figur 7.  Illustration av olika handlingsalternativ för 
framställning av vätgas. (Källa: FSEC (2007)c) 
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3.4 Bränsleceller – globalt perspektiv 
Enligt Gross, B. K. et al. (2007) tillverkas 40 miljarder kg vätgas globalt varje år, vilket 
är tillräckligt för att driva över 130 miljoner FCEVs. Mer än 25 % av denna vätgas 
används inom oljeindustrin för bearbetning av bensin. I USA framställs ungefär 7.5 
miljarder kg vätgas varje år, huvudsakligen med hjälp av naturgas som råvara. Eftersom 
denna stora industri redan existerar, är kostnaderna för tillverkning av väte från naturgas 
redan väl underbyggda.  
 
Energiinnehåll  Bensin  Vätgas 
Flytande 32 MJ/liter 8 MJ/liter 
Gasform 44 MJ/kg 120 MJ/kg 

 
Energiinnehållet i ett kilo vätgas är ungefär lika med energiinnehållet i en gallon (~3.8 
liter) bensin (8*3.8 MJ/liter ≈ 32 MJ/liter). Eftersom energiinnehållet i vätgas är 120 
MJ/kg kontra 44 MJ/kg för bensin och 8 MJ/liter för flytande vätgas kontra 32 MJ/liter 
för bensin. Dessutom är BCs vanligtvis minst dubbelt så effektiva som konventionella 
förbränningsmotorer (DOE, 2008; FSEC, 2007). Därför kan man använda den allmänna 
regeln att ett kilo vätgas kan kosta dubbelt så mycket som en gallon bensin för att vara 
likvärdig med bensin på en kilometerbasis. Detta gör att vätgas i volym kan konkurrera 
med priset på bensin, även inklusive federala och statliga skatter. Samtidigt är det 
rimligt att anta att tekniska förbättringar under de närmsta åren kommer att göra vätgas 
konkurrenskraftigt gentemot bensin ungefär samtidigt som det blir aktuellt med en 
storskalig produktion av FCEVs. Det amerikanska Department Of Energy (DOE) 
kostnadsmål är att halvera priset för vätgas, och flera produktionsmöjligheter för vätgas 
verkar lovande för detta mål. Enligt General Motors (GM) kommer vätgas att spela en 
viktig roll ur ett långsiktigt perspektiv där ren energi, hållbarhet och nollutsläpp är 
slutkriterier. Men de menar även att det är viktigt att göra de investeringar som krävs för 
att få dessa teknologier in på marknaden och det är endast möjligt om viktiga 
intressenter tillsammans med regeringen gör en gemensam satsning vad gäller 
införandet av en ny infrastruktur (Gross, B. K. et al., 2007). Genom att ta lärdom av vad 
som redan gjorts på området globalt sett kan införandet av vätgasinfrastruktur och BCs i 
Sverige underlättas. 

3.4.1 Utnyttjande av existerande infrastruktur 
Genom att utnyttja redan existerande anläggningar för tillverkning av vätgas kan den 
initiala investeringskostnaden reduceras. Eftersom en helt ny infrastruktur kräver en stor 
satsning av kapital medför det en överhängande risk för tidiga investerare. Istället för att 
bygga helt nya fabriker och tankstationer skulle man istället kunna använda sig av 
företag som redan finns på marknaden. På så sätt blir risken mera utspridd och fler kan 
tänkas bli intresserade av att investera. 
 
I Amerika finns stora vätgasanläggningar nära nästan alla större städer såsom Los 
Angeles och New York. Inom vissa av dessa områden kan det finnas möjligheter att 
utnyttja överskott av vätgas och sedan använda det under övergångsåren då efterfrågan 
fortfarande är relativt låg.  På så sätt kan man hålla nere kostnaderna för produktionen 
under de viktiga första åren av övergången (Gross, B. K. et al., 2007). 

3.4.2 Strategisk samordning av fordon och vätgasmackar 
Enligt Gross, B. K. et al. (2007) är det viktigt att koncentrera infrastruktur till strategiskt 
valda platser till en början för att tillgodose ett så stort antal konsumenter som möjligt.  
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Distribution av vätgas innebär en stor kostnad för tankstationerna, detta innebär att det 
blir kritiskt att maximera användandet av varje station. Om man samtidigt koncentrerar 
antalet fordon till en given geografisk plats kan varje station användas av ett större antal 
fordon och på så sätt sprids investeringskostnaden. Därav minskar 
distributionskostnaden för tankstationerna avsevärt. 

3.5 Införande av bränslecellsbilar i Sverige 
De viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt införande av FCEVs i Sverige är; 
fungerande infrastruktur, effektiv och miljövänlig framställning av vätgas och att det 
finns FCEVs att köpa till ett rimligt pris. Nedan utreds dessa och hur situationen ser ut i 
Sverige idag. 

3.5.1 Förutsättningar för framställning av vätgas 
Vätgas kan framställas på ett flertal olika sätt. Både via reformation av fossila bränslen 
såsom kol, olja och naturgas men även genom elektrolys av vatten (Gross, B. K. et al., 
2007, 32). Det senare är det miljövänligaste sättet förutsatt att elen som används vid 
elektrolysen kommer från en förnyelsebar energikälla.  
 
Största delen av Sveriges elproduktion består av vattenkraft och kärnkraft, tillsammans 
svarar de för knappt 90 % av den totala produktionen av el (se Figur 8) (Ekonomifakta, 
2010a). 
 
 

 

  

Figur 8. Diagram över Sveriges totala elproduktion.  
(Källa: Ekonomifakta (2010)a) 
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Användningen av förnyelsebara energikällor har dessutom ökat stadigt sedan 90-talet 
(se Figur 9) (Ekonomifakta, 2010b).  
 

 
År 2009 var andelen förnybar energi i Sverige cirka 45 % av den totala 
energianvändningen. Under perioden 1990 till 2009 har användningen av förnybar 
energi ökat med drygt 34 %. Sverige har därmed den högsta andelen förnybar energi i 
förhållande till slutlig energianvändning i hela EU. I Sverige är de överlägset viktigaste 
förnybara energikällorna bioenergi och vattenkraft. Vattenkraften används självfallet till 
elproduktion, medan bioenergi främst används för uppvärmning. Sveriges stora 
tillgångar på vattenkraft och biomassa i kombination med en aktiv energipolitik är några 
av orsakerna till varför Sverige ligger högre än andra länder vad gäller andel förnybar 
energi (Ekonomifakta, 2010c). 

3.5.2 Befintlig vätgasproduktion i Sverige 
Idag används vätgas främst som råvara inom industrin. Bland annat används den inom 
raffinaderier, samt för att framställa ammoniak.  Inom den kemiska industrin uppstår 
stora mängder vätgas som en ren biprodukt. Innan produktion av vätgas från 
förnyelsebara energikällor kommit igång i större skala skulle denna kunna utgöra en 
viktig källa i startfasen av en eventuell introduktion av FCEVs. Trots vätgasens stora 
potential som energibärare är det en ganska ovanlig tillämpning än så länge. 
 
Vätgas produceras huvudsakligen från naturgas eftersom det är det mest 
kostnadseffektiva alternativet. Elektrolys, som å andra sidan är den mest miljövänliga 
metoden att framställa vätgas på, är fortfarande relativt dyr eftersom cirka 80 % av 
driftskostnaden är kostnader för el (FSEC, 2007b). Trots detta betraktas elektrolys på 
sikt som en viktig metod för att tillverka vätgas (Energigas Sverige, 2010). Idag finns 
enbart två tankstationer för vätgas i Sverige; en vilande i Malmö, samt en nyöppnad 
intill en testanläggning i Arjeplog, som därför inte finns med på bilden (se Figur 10). 
Anläggningen har efterfrågats av en specifik biltillverkare för vintertest av FCEVs 
(Laveborg, U. 2011).  

Figur 9.  Användningen av förnybara energikällor i Sverige.  
(Källa: Ekonomifakta (2010)c) 
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I Sverige finns redan tankstationer för fordonsgas. Då det finns flera synergier mellan 
vätgas och natur -och biogas skulle dessa stationer kunna kompletteras med vätgas (se 
Figur 11). 
 

 
Figur 10.  Antalet befintliga vätgasstationer i Europa idag. Här syns 

tydligt att Sverige ligger efter vad gäller att installera 
vätgasstationer i jämförelse med exempelvis Tyskland. 
(Källa: H2stations.org by LBST) 

Figur 11. Diagram över antalet tankställen för fordonsgas i Sverige. 
(Källa: Gasbilen, 2010)  
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3.5.3 Effektiv distribution och lagring 
För att vätgas ska kunna bli ett bra alternativ till fossilt fordonsbränsle behöver 
lagringen bli både billigare och mer lätthanterlig. Det vanligaste idag är att vätgas 
produceras i en storskalig, centraliserad produktionsanläggning och sedan distribueras 
ut till användarna. I framtiden skulle den kunna framställas lokalt i mindre skala, för att 
på så sätt minska sårbarheten och beroendet av andra energileverantörer. Ett annat 
alternativ är att basera vätgasförsörjningen på ett distributionssystem för en annan 
energibärare som exempelvis metanol, etanol, el, natur- eller biogas, för att sedan 
omvandla denna till vätgas hos konsumenten. Energidensiteten hos denna typ av 
vätebärare är högre vilket gör att transportvolymerna minskar och på så sätt blir mera 
lätthanterliga. 
 
Inom industrin komprimeras vätgas i regel till 200 bar och förvaras i flaskor av rostfritt 
stål. För att vätgas ska kunna användas som fordonsbränsle komprimeras den till 350 
eller 700 bar. Detta resulterar i energiförluster på omkring 5-10 %. Dessutom är dagens 
tankar både otympliga och dyra eftersom de tillverkas i kolfibermaterial med hjälp av 
avancerad produktionsteknik. Ett annat sätt att transportera vätgas är genom att kyla ner 
den till flytande form (-253 °C), och förvara den i kryotankar. Detta gör att lagringen 
kräver mindre utrymme, men nackdelen är att nedkylningen ger en energiförlust på 
cirka 30 %. Med tiden sker även avdunstning vilket leder till ytterligare energiförluster. 
Komprimerad och flytande vätgas transporteras med lastbil respektive tankbil. Ett annat 
alternativ som inte är så vanligt ännu är tåg.  
 
I framtiden hoppas man på att kunna distribuera vätgas via rörledningar. Fördelen med 
detta är att det då även går att förvara vätgas i ledningen vid tillfällen då tillgången är 
större än efterfrågan. Problemet är att det idag saknas en utbyggnad av ett sådant 
system, och investeringskostnaden är relativt hög. En lösning på problemet vore att 
distribuera vätgas i befintliga naturgasledningar, men detta alternativ behöver utredas 
ytterligare. I Europa finns för tillfället cirka 1600 km vätgasledning (Vätgas Sverige, 
2011a). 

3.5.4 Befintliga FCEV 
Många större biltillverkare, såsom GM, Daimler, Honda, Hyundai, Nissan och Toyota, 
arbetar idag med både utveckling och tillverkning av FCEVs. Honda, som är en av de 
ledande biltillverkarna inom detta område släppte sin första konceptbil år 1999. Den 
senaste modellen, FCX Clarity släpptes år 2007 och kan mäta sig med en konventionell 
bil både vad gäller utseende, komfort, prestanda och körglädje (se Figur 13). På några få 
år har stacken blivit både mindre och lättare men samtidigt mera kraftfull. Även bilens 
aktionsradie har förbättrats och ökat med 30 procent till 43 mil när den är fulltankad 
med vätgas. Trots detta rymmer tanken endast 171 liter (konventionell tank rymmer 
omkring 60 liter). Bilen är dessutom tyst och vibrationsfri och har en verkningsgrad på 
60 %. Uppstart och accelerationstid kan mäta sig med en 2.4 liters ICE i samma 
storleksklass (se Figur 12) (Honda, 2007).  
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En annan biltillverkare som ser möjligheterna med bränslecellstekniken är Toyota (se 
Figur 14). Redan år 2002 lanserade de som första biltillverkare i världen en FCEV för 
testkörning i Japan och USA. Enligt Toyota har en av de största utmaningarna varit att 
bränslet varit allt för utrymmeskrävande. Men utvecklingen har gått framåt, i ett 
uppmärksammat test kördes en Toyota Highlander genom större delen av Alaska och 
kom cirka 80 mil per tankning. Idag ligger den största utmaningen – enligt Toyota – i 
att utveckla en infrastruktur anpassad till FCEVs. Enligt dem ligger bränslecellstekniken 
långt före den infrastruktur som behövs för att stötta FCEVs (Toyota, 2011). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Figur 14.  År 2008 lanserades Toyota Fuel 
Cell Hybrid Vehicle FCHV – adv.  
(Källa: Toyota, 2011) 

Figur 12.  Bilderna illustrerar vilka förbättringar Honda gjort med avseende på 
acceleration, ljud och vibrationer i och med FCX Clarity.  
(Källa: Honda, 2007) 

Figur 13. Bilden till vänster: Hondas FCX Clarity (Källa: HONDA FCX Clarity, 
2011). Bilden till höger: Illustration av huvudkomponenterna i FCX 
Clarity (Källa: Honda, 2007). 
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3.5.5 Subventioner och politiska framtidsvisioner 
Idag finns inga subventioner för FCEVs. Istället riktas större stöd till elbilar och 
hybrider. Nyligen föreslog Sveriges regering att el- och hybridbilar ska få en 
superpremie på 40 000 kronor för att locka privata köpare (Swärd, 2011).  
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4. Intervjuer 
För att kunna skapa en rimlig uppfattning angående FCEVs förutsättningar för en 
kommersialisering, intervjuades personer från olika typer av branscher och företag. Som 
förväntat bidrog forskare med en mer objektiv bild gällande BCs användning i olika 
applikationer. Medan tillverkande företag å andra sidan, hade en mera partisk 
uppfattning, relaterat till deras respektive nisch.  
 
För att skapa ett så bra underlag som möjligt ställdes liknande frågor till alla 
intervjupersonerna. Huvudfrågorna var:  
 

1. Vad anser du angående bränslecellstekniken som sådan?  
2. Vad anser du angående dess potential som ”Range extender” i bilar?  
3. Vad är det största hindret för en kommersialisering av FCEVs? 
4. Vad krävs för en lyckad kommersialisering? 
5. När tror du att den första FCEVn kommer rulla på vägarna i Sverige? 

 

4.1 Lars Avellan – Swerea IVF  
Den första intervjun hölls med Lars Avellan som är forskare på Swerea IVF. Då Lars 
har erfarenheter som konsult inom bilbranschen har han både en bred kunskap om 
fordon, samt en vidsträckt kompetens kring framtida drivmedel. Lars är dessutom den 
institutforskare i Sverige som ägnat sig mest åt forskning kring BCs. Med detta har han 
jobbat relativt marknära då han ägnat sig åt diverse applikationsfrågor. Bland annat har 
han arbetat tillsammans med Telia i ett projekt med BCs för telekombackup, samt ett 
EU – projekt (Hy-Tetra) där kontakter i Europa knöts samman. 
 
Då Lars har både lång erfarenhet och en gedigen kompetens på området BCs gjordes två 
intervjuer som blev av en mera generell karaktär. Vid det första mötet berättade han om 
BCs i stort och om dess möjliga integrering i bilar. Enligt honom är den stora frågan 
vad man ska välja att komplettera hybridbilar med. Han menar att det finns två tänkbara 
scenarier (se Figur 3). Alltså, om det blir brist på kolväten är BCs det bästa alternativet i 
dagsläget.  Dessutom har BCs gått förbi den ”hypade” perioden i utvecklingen och blir 
nu kontinuerligt bättre (se Figur 15).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Entusiasm 

Tid 

Här befinner sig 
utvecklingen av 
BCs just nu 

Figur 15.  Graf över BCs utveckling. 
(Lars Avellan, 2011) 
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Under det andra mötet pratade han bland annat om hur viktigt det är för de stora 
biltillverkarna att ”vara en god tvåa”. Det vill säga att de bör satsa på att göra en 
konceptbil delvis driven av BCs, för att vid en eventuell framtida kommersialisering 
hänga med i utvecklingen. Enligt Lars är det en så pass intressant teknik att den bör tas 
på allvar. Men den viktigaste frågan att ställa sig är – enligt Lars – vilka energikällor 
som kommer finnas i framtiden, och därav avgöra vilka drivlinor som är intressanta (se 
även kap. 3.2.4). 
 
Vad gäller själva bränslecellen berättade Lars att LT-PEMs är mycket känsliga för 
föroreningar, och att de därför är olönsamma att använda tillsammans med en 
reformator, som gör om ett flytande kolväte till vätgas ombord på fordonet. 
Reformatorn gör dessutom bilen dubbelt så dyr, dubbelt så tung och kräver dubbelt så 
mycket material/komponenter i jämförelse med en bil utan reformator (se även kap. 
3.3.3). 
 
När det gäller kommersialisering av FCEVs menar även han på att subventioner är en 
viktig faktor. Han jämför det med subventioner som gjorts för elbilar; ingen 
trängselskatt i Stockholm och fri parkering på vissa platser i Göteborg etc. Slutligen, 
Lars anser att Sverige är en intressant plats att köra en testflotta på eftersom vi dels har 
en mycket kall vinter och en stor tillgång på förnyelsebara energikällor som kan 
användas för att omvandla vatten via elektrolys till vätgas.  
 

4.2 David Weiner – Volvo Personbilar Sverige AB 
Den andra intervjun hölls med David Weiner på Volvo Personbilar Sverige AB. Då 
David har arbetat med olika miljöfrågor sedan examen har han en bred kunskap inom 
detta område. Han har bland annat forskat på olika energisystem med hjälp av Life 
Cycle Assessment (LCA), samt gjort olika typer av LCA analyser på Volvo. Han har 
dessutom varit miljökoordinator för elutveckling på Volvo Personvagnar och sedan 
2005 på Volvo Personbilar Sverige AB. Hans främsta arbete rör energifrågor och dess 
kopplingar till bilismen, samt olika LCA analyser. Vad gäller BCs har han enbart rört 
sig i periferin kring dessa och har därför en mera systemöversiktlig kunskap, snarare än 
en ingående kunskap om tekniken.  
 
David bidrog med åsikter angående BCs ur bilbranschens perspektiv. Något som var av 
stor vikt då det trots allt är de som måste bedöma lönsamheten och långsiktigheten vad 
gäller integrerande av BCs i bilar. David berättade att man inom Volvo och även andra 
bilföretag hela tiden jobbar efter att uppnå mål satta av – för Sveriges del – EU. Enligt 
David är det möjligt att nå bränsleförbrukningskraven som börjar gälla år 2015 med 
hjälp av konventionell teknik (snåla dieslar etc.). Men då det tar cirka 3-5 år att utveckla 
en bil, och man planerar ungefär 5 år fram i tiden (strateger planerar så långt som 7 år 
fram i tiden), måste man redan nu börja planera för nästkommande krav. Enligt David 
är nästa steg år 2020, och enligt honom verkar kraven på utsläpp låsa sig omkring 95 g 
CO2/km. För att nå detta krav behöver man ny teknik, och varken etanol eller gas är 
tillräckligt bra. På Volvo har man därför valt att satsa på el i olika former. Nästa år 
släpper man en begränsad flotta med C30 elbilar, samt V60 laddhybrid. Davids 
motivering till detta är att denna typ av el- och hybridbilar inte är beroende av en ny 
infrastruktur, istället räcker det med ett vanligt motorvärmaruttag.          
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När det gäller BCs menade David på att de fortfarande är för dyra och att bilindustrin 
har alldeles för höga krav på kostnader för att i dagsläget kunna finansiera ett sådant 
projekt. Han sa även att de haft ett projekt på gång, men att partnern de samarbetat med 
dragit sig ur. Frågan om de aktivt letade efter en ny partner fick inget riktigt svar. 
Däremot berättade David att den tunga sidan av Volvo, samt Volvo Technology 
Transfer (internt konsultbolag) som jobbar med att stärka Volvo-koncernens förhållande 
till ny teknik, tittar mera på BCs och att det är de som samarbetar med PowerCell. 
David menade på att den generella uppfattningen inom bilbranschen gällande 
bränsleceller är att det är en intressant teknik där det pågår genombrott, men att det i 
dagsläget är för dyrt. 
 
Valet av teknik, enligt David, avgörs bland annat beroende på om det finns statsbidrag 
eller inte. Tillgängligheten på bränsle är en annan viktig faktor (som talar emot 
bränsleceller och även gasbilar). Det är även extremt viktigt att tekniken funkar till 100 
% och att man har råd med den. Inom en snar framtid kommer det bestämmas om det 
eventuellt ska införas ett bidrag på 20 000 kronor samt en skattebefrielse i 5 år, vilket 
ger en subvention på 60 000 kronor. David anser att det krävs sådana subventioner för 
att göra tekniken lönsam.  
 
Slutligen, för att en kommersialisering av BCs ska bli möjlig bedömer han att det krävs 
en omfattande infrastruktur för vätgas. Men det är även väldigt viktigt att tekniken 
utvecklas så att den fungerar i en bil. David uttryckte det såhär; ”Ingen vill köra en V70 
utan bagageutrymme, på grund av att vätgastanken tar för stor plats. Heller inte vänta i 2 
minuter på att bilen ska starta”. Hans allmänna åsikt är att man bör gå via mindre 
applikationer i utvecklingen av FCEVs, han jämförde det med att man inte kommit till 
tekniken med elbilar utan att först ha gått via mobiltelefoner etc. Han är positiv, men 
anser att det är nödvändigt att få upp volymen, för att på så sätt driva ner kostnaderna. 
 

4.3 Peter Gode – Cellkraft AB 
Den tredje intervjun hölls med Peter Gode som är delägare och grundare av Cellkraft 
AB. Peters åsikt är av stort värde då han har doktorerat i kemi på KTH, samt jobbat med 
BCs i 13 år. Trots att Peter jobbar på ett företag som utvecklar och tillverkar BCs blev 
denna intervju av en helt annan karaktär än den som gjordes med Andreas på 
PowerCell. Något som är väldigt bra för rapportens trovärdighet och bredd.  
 
Peter berättade att man på Cellkraft fokuserar på att bygga bra och robust teknik, där 
bränslecellerna är av typen LT-PEM. De inriktar sig främst mot tidiga nisch-
applikationer där det finns en stor betalningsvilja och behov som är svåra att tillgodose 
med befintlig teknik. Cellkraft har länge samarbetat med Försvarets materielverk 
(FMV), där de bland annat har jobbat med applikationer i obemannade flygplan. 
Anledningen till att de valt att satsa på just dessa applikationer och inte integrering av 
BCs i bilar, är för att tekniken är så pass dyr och det gör – enligt Peter – att branschen 
blir väldigt nischad.  Han anser att man måste hålla till i branscher där man är villig att 
satsa väldigt mycket pengar på enskild teknik, exempelvis i rymdprojekt och inom 
försvaret. Peter tycker att tekniken fungerar bra men att den fortfarande är alldeles för 
dyr. Dessutom är vätgas det enda drivmedlet som gör tekniken miljövänlig, problemet 
är att den tar väldigt stor plats ombord på fordonet.   
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Han anser även att det är dumt att reformera exempelvis diesel med hjälp av en 
reformator ombord på fordonet eftersom långa kolkedjor bildas. När det kommer till 
integrering av BC i bilar är Peter mycket skeptisk. Han bedömer att det idag finns annan 
teknik som är mycket billigare och som tillgodoser behovet som finns de närmaste åren 
(exempelvis snåla dieslar och andra typer av hybrider än de med BCs). Dessutom är inte 
infrastrukturen, vad gäller tillverkning och lagring av vätgas tillräckligt utvecklad ännu. 
Han menar att ingen skulle betala för en så pass dyr bil, som inte når standarden hos en 
konventionell bil. Det är möjligtvis så att företag med en tydlig miljöinriktning skulle 
kunna tänka sig att betala extra för denna typ av teknik som en PR–grej, men inte 
annars. Vad gäller BCs i sig menar han att det finns en rad tekniska parametrar som 
måste förbättras innan de kan användas i bilar. Dessa är; tillförlitlighet, start i kyla, drift 
i värme och livslängd. Utifrån det menar Peter på att sådan här teknik måste finansiera 
sig självt och att det vore vansinnigt av staten att gå in med pengar. För att en 
kommersialisering ska bli möjlig anser han att det måste bli både tekniskt och 
ekonomiskt lönsamt först, men att det i dagsläget har långt kvar tills dess. Av den 
anledningen anses tekniken olönsam att använda i bilar. Sammanfattningsvis, Peter och 
hans medarbetare på Cellkraft är säkra på att det kommer dröja länge innan en 
kommersialisering av FCEVs blir möjlig – om det ens sker. De anser att tekniken måste 
kunna bära sig på sina egna meriter för att ses som ett alternativ till konkurrerande 
teknologier. 
 

4.4 Göran Lindbergh – Elektrokemi, KTH  
Den fjärde intervjun hölls med Göran Lindbergh som är professor i elektrokemi på 
KTH. Göran har jobbat med BCs i 20 år och sitter dessutom med i styrelsen i 
intresseorganisationen Vätgas Sverige. Målet med Vätgas Sverige är att vara en 
samverkande aktör för olika företag kopplade till utveckling av BCs, eftersom det är 
lättare att skapa opinionsbildning om man går ihop.  
 
Enligt Göran är BCs en fungerande teknik, men livslängd och kostnad har länge varit de 
största problemen. Då livslängden förbättrats avsevärt är det kostnad som är det största 
problemet idag, eftersom ädelmetallen platina och membranen i BCs är väldigt dyra. 
Men platina har blivit billigare och ökad produktionsvolym (stordriftsfördelar) har 
dragit ner priset på membranen, vilket förbättrar utsikten för BCs.  
 
Vad gäller BCs i bilar, bedömer han att den allmänna uppfattningen i branschen – 
speciellt utanför Sverige – är bra.  Biltillverkare såsom Toyota, GM, Hyundai och 
Daimler har redan fungerande FCEVs. Göran anser att utvecklingen i Sverige har 
hamnat lite i motvind. Detta menar han beror på att Volvo och Saab såldes till Ford 
respektive GM som redan hade BC-utveckling. För att en kommersialisering ska bli 
möjlig måste det – enligt Göran – finnas en bra plan för massproduktion. Dessutom 
anser han att man behöver stöd från staten, som dessvärre fastnat i tänket kring elbilar. 
Man behöver drivande krafter, då en introduktion av FCEVs inte finansierar sig självt. 
Problemet med elbilar är att de kräver fler batterier för att öka räckvidden, vilket gör 
dem tyngre. Medan en förbränningsmotor eller en FCEV endast behöver mera bränsle 
för att kunna erlägga en längre körsträcka. Då batterier är väldigt dyra blir detta 
olönsamt (se Figur 16) Sammanfattningsvis, Göran tror att vi kan komma att se FCEVs 
på vägarna så tidigt som år 2015, men att det kommer dröja åtminstone 10 år till innan 
en kommersialisering blir möjlig. 
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4.5 Andreas Bodén - PowerCell Sweden AB  
Den sista intervjun hölls med Andreas Bodén som jobbar på PowerCell Sweden AB, 
samt är styrelseledamot i Vätgas Sverige. Andreas har sedan 4,5 år tillbaka jobbat som 
ansvarig för BC-stackutvecklingen på företaget. Innan det var han anställd på Volvo 
Technology AB (VTEC) och uthyrd som konsult till PowerCell. Hans arbete handlar 
mycket om kontakt med kunder och leverantörer men framförallt om att driva den 
interna tekniska utvecklingen, så att företaget möter kundernas krav. Fokus har legat på 
LT-PEM-bränsleceller, eftersom det är den mest mogna tekniken. Under tiden på VTEC 
jobbade han dels som konsult men även som projektledare för ett antal statligt 
finansierade utvecklingsprojekt. Slutligen har han även jobbat som doktorand på KTH i 
tillämpad elektrokemi. 
	  	  
Andreas åsikt är viktig då han har kunskaper från ett företag som faktiskt utvecklar och 
tillverkar BCs. Han är därför kunnig vad gäller själva tekniken och dess potential. 
Fokus i hans dagliga arbete är utveckling av BCs vad gäller kostnad, teknik och 
prestanda. Enligt Andreas är BC-tekniken mogen för kommersialisering, men menar att 
det fortfarande finns delar att förbättra. Kostnaden är fortfarande det största problemet 
och det krävs fördelar från storskalighet för att det ska bli lönsamt. Problemet är att 
utvecklingen finansieras från riskkapital och inte genom subventioner. Enligt Andreas 
är regeringen positiv till BCs, men anser att det är svårt att påverka dem åt ett eller 
annat håll. Det är exempelvis svårt att få bidrag från Energimyndigheten. 
 
Vad gäller applikationen BCs i bilar bedömer han att den allmänna uppfattningen i 
branschen är mycket positiv. Han menar att det bästa är att använda BCs som ”Range 
extenders” i vanliga elbilar. Eftersom det är svårt att variera lasten med en BC, men de 
har bra livslängd och verkningsgrad. Vanliga batterier kan därför användas då effekten 
behöver ändras snabbt, exempelvis vid acceleration. Personligen tror han att det i 
framtiden kommer att finnas en mix av olika bilar, med olika drivmedel.  Han (precis 
som Göran) menar även på att utvecklingen i Sverige har gått långsammare än i övriga 
världen. Detta - beror enligt Andreas - delvis på att Saab och Volvo såldes till GM 
respektive Ford som redan bedrev utveckling på området. Det största hindret för en 
kommersialisering anser han vara bristen på en vätgasinfrastruktur. 
  

Energimängd 

Volym/vikt 

Batterier 

Förbränningsmotor 

Figur 16.  Grafen illustrerar given energimängd i förhållande 
till Volym/vikt. (Göran Lindbergh, 2011) 

Här krävs annan 
teknik 
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I dagsläget finansierar EU vissa projekt för detta. Sammanfattningsvis utryckte sig 
Andreas såhär; ”Bilindustrin måste se till att producera bilarna, samtidigt som staten 
ordnar en infrastruktur”. Enligt Andreas är det inte ett så stort problem att hantera, 
eftersom det kan jämföras med infrastrukturen för naturgas. Det största problemet är 
snarare att producera den på ett miljövänligt och billigt sätt. Idag finns 
produktionsanläggningar av vätgas i Stenungssund och Sundsvall. Slutligen, enligt 
Andreas är det möjligt att man ser ett hundratal FCEVs rullande på vägarna i Sverige så 
tidigt som år 2015. 
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5. Syntes 
5.1 Uppfyllande av klimatmål med hjälp av befintlig teknik 
Enligt David Weiner (2011), kommer befintlig teknik (snåla dieslar och hybridbilar etc.) 
att vara tillräcklig - med avseende på koldioxidutsläpp - i ungefär 5-10 år framöver. 
Men redan år 2020 kommer reglerna rörande koldioxidutsläpp från bilar att skärpas 
ytterligare. För varje bil som inte klarar kraven, men som ändå sätts på marknaden 
måste biltillverkaren betala 15 euro per gram koldioxid som bilen släpper ut. Pressen på 
biltillverkarna att klara kraven blir därför betydande. Samtidigt förväntas den 
konventionella förbränningsmotorn endast kunna förbättras med omkring 30 % fram till 
år 2020, vilket inte kommer att vara tillräckligt för att klara klimatmålen. Dessutom 
råder osäkerhet i huruvida mängden hållbart producerat biobränsle kommer att räcka till 
eller inte, givet att det finns efterfrågan hos andra sektorer.  För att säkerställa den 
långsiktiga hållbarheten och rörligheten i Europa, och framförallt Sverige krävs därför 
att man utvecklar en rad nya teknologier som kan tillgodose det växande behovet 
(McKinsey, 2010). Enligt både Andreas Bodén(2011) och McKinsey (2010) kommer 
det att krävas en mix av olika drivlinor för att tillgodose konsumenternas behov, samt 
för att klara satta klimatmål (se kap 3.1.2). FCEVs kan jämföra sig med ICEs både vad 
gäller körsträcka, prestanda och tankningstid, och är därför den bästa lösningen för 
medium/stora bilar som syftar till att köras längre sträckor. Samtidigt pågår en 
downsizing av bilar i de större segmenten för att minska energibehovet. Detta 
bilsegment utgör 50 % av alla personbilar och står för 75 % av alla koldioxidutsläpp 
från personbilar. FCEVs är därför ett bra substitut till ICEs för att långsiktigt sänka 
koldioxidutsläppen. Dessutom beräknas de ha en Total Cost of Ownership (TCO) fördel 
gentemot Battery Electric Vehicles (BEV) och Plug-in Hybrid Electric Vehicles 
(PHEV) i de medel och stora bilsegmenten efter år 2030 (McKinsey, 2010).  

5.2 Bränsleceller är en väl utvecklad teknik som kan bli kostnadseffektiv  
Enligt både Göran (2011), Andreas (2011), Lars (2011) och McKinsey (2010) är BC-
tekniken en fungerande och mogen teknik, redo för en introduktion på marknaden. 
Även Honda (2007) menar på att tekniken i dagsläget är redo för en kommersialisering, 
då stora förbättringar gjorts både vad gäller vikt, volym, tankkapacitet, bränsleekonomi 
och körsträcka. Hondas senaste FCEV, FCX Clarity har en verkningsgrad på 60 %, en 
körsträcka på 435 km per tankning (beroende på hur fordonet körs) och en tank på 171 
liter (se kap 3.5.4). Enligt alla intervjupersonerna är kostnaden idag det största 
problemet för en introduktion av BCs. Men både David Weiner (2011), Göran 
Lindbergh (2011), Andreas Bodén (2011) och Lars Avellán (2011) anser att vad som 
krävs är en bra plan för massproduktion av BCs, eftersom det först då blir möjligt att 
reducera kostnaderna. Å andra sidan menar Peter Gode (2011) att kostnaden inte är det 
enda hindret.  
Han anser att BCs i sig har en rad tekniska egenskaper som måste förbättras innan de 
blir lönsamma att använda i bilar. Enligt McKinsey (2010) förväntas kostnaden för BC-
system att sjunka med 90 % fram till år 2020, tack vare stordriftsfördelar och gradvisa 
förbättringar av tekniken. Även kostnaden för vätgas väntas sjunka med 70 % tack vare 
bättre utnyttjande av infrastruktur och stordriftsfördelar. Enligt samma rapport utgör 
kostnaden för vätgasinfrastruktur endast för 5 % av TCO, vilket innebär att 
infrastrukturen inte kommer att vara den begränsande faktorn vid en introduktion av 
FCEVs.  
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5.3 I nuläget finns ingen vätgasinfrastruktur men satsningar har gjorts 
I nuläget finns ingen utbredd vätgasinfrastruktur i Sverige (se kap. 3.5.2), heller ingen 
större produktion av vätgas. Enligt intervjupersonerna är vätgasinfrastruktur det andra 
stora problemet beträffande en kommersialisering av FCEVs i Sverige såväl som i 
Europa. Problemet är att massproduktion av FCEVs och införande av en ny 
infrastruktur går hand i hand. Andreas uttryckte sig såhär; ”Bilindustrin måste se till att 
producera bilarna samtidigt som staten ordnar en infrastruktur”. Det statligt ägda 
riskkapitalbolaget Fouriertransform investerade år 2009 60 milj. kronor i PowerCell, 
men de har i dagsläget inte satsat några pengar på vätgasproduktion (Fouriertransform, 
2011). Å andra sidan startade EU ett projekt år 2008 där man valde att investera 10 
miljarder euro under 6 år på BC- och vätgasforskning. Eftersom tekniken ansågs 
strategiskt viktig (Europeiska Kommissionen, 2008). Samtidigt anser Andreas Bodén 
(2011) att hanteringen av vätgas är ett litet problem då det kan liknas med hanteringen 
av naturgas (se även kap 3.5.2). Både Lars Avellán (2011), David Weiner (2011), Göran 
Lindbergh (2011) och Andreas Bodén (2011) tror att subventioner för infrastruktur, men 
även för FCEVs i sig kommer att vara nödvändiga för en kommersialisering av FCEVs. 
Detta stöds även av McKinsey (2010) som anser att en initial investering i 
vätgasinfrastruktur är alldeles för stor och riskfylld för ett enda bolag att bära. Enligt 
dem kan en sådan investering i produktion, distribution och försäljning uppgå till 3 
miljarder euro för en region som Tyskland. Å andra sidan krävs inga ytterligare 
investeringar när infrastrukturen väl är på plats, tack vare den snabba tankningstiden. 

5.4 De flesta större biltillverkare har redan börjat tillverka FCEVs 
För att en introduktion ska bli möjlig krävs att det finns biltillverkare som är redo att 
satsa på massproduktion av FCEVs. Enligt David Weiner på Volvo Personbilar har man 
inte något pågående projekt med FCEVs för tillfället, däremot letar de efter en partner 
med kunskap om BCs för ett eventuellt samarbete. Dessutom undertecknade Hyundai - 
Kia Motors och representanter från vätgasintressenter i Sverige, Norge, Danmark och 
Island den 4 februari i år, 2011 en avsiktsförklaring, Memorandum of Understanding 
(MoU), med syfte att samarbeta för en marknadsintroduktion av avgasfria och 
vätgasdrivna elbilar med BCs i Norden (Vätgas Sverige, 2011b). I och med detta siktar 
nu Hyundai-Kia på en internationellt ledande roll inom såväl BC-fordon som rena 
elbilar. Man kan därför konstatera att det finns ett stort intresse bland världens största 
biltillverkare. Men enligt både Göran Lindbergh (2011), Andreas Bodén (2011) och 
Lars Avellán (2011) har utvecklingen i Sverige halkat efter, vilket är anledningen till att 
det finns en större optimism till FCEVs utanför Sverige. 
 
Biltillverkare världen över har signalerat att de är redo för en massproduktion av 
FCEVs. I och med en gemensam överenskommelse - Letter Of Understanding (LOU) - 
mellan de ledande biltillverkarna i BC-teknik; Daimler AG, Ford, GM/Opel, Honda, 
Hyundai, Kia, Renault, Nissan och Toyota år 2009 (Daimler, 2009).  
Dessa biltillverkare räknar starkt med att ett stort antal FCEVs kommer att finnas på 
marknaden år 2015. Enligt McKinsey (2010) är tekniken dessutom tillräckligt mogen 
för att börja massproduceras till ett lägre pris de kommande fem åren. Nästa steg är 
därför att utveckla en övergripande och samordnad plan för en lansering av FCEVs och 
en utbyggnad av en vätgasinfrastruktur i Europa.  
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5.5 FCEVs kan komma att introduceras år 2015 
I ett första skede föreslår därför McKinsey (2010) och Daimler (2009) att man utvecklar 
en fördjupad genomförandeplan för en enskild medlemsstat, exempelvis Tyskland, med 
start år 2015 (se kap 3.4.2). Syftet med detta är att höja avkastningen på insats av kapital 
per tankstation, eftersom detta blir för lågt om flera länder bygger infrastruktur men inte 
har tillgång till några bilar. Därav minskar riskerna vid en kommersialisering av 
tekniken, samtidigt som försörjningskedjan för resten av EU testas. Tanken är dessutom 
att andra medlemsstater, såväl som andra länder i övriga världen ska kunna dra lärdom 
av testet. Enligt Vätgas Sverige (2011b) finns det redan nu intressenter som är beredda 
att satsa på en liknande marknadsintroduktion av FCEVs i Sverige och resten av 
Norden. Enligt Lars Avellán (2011) är detta en bra idé tack vare Sveriges kalla klimat, 
eftersom ett av problemen med BCs har varit uppstart i kalla miljöer. Dessutom har 
Sverige en stor tillgång på förnyelsebara energikällor som kan användas för att 
framställa vätgas från vatten via elektrolys (se kap 3.5.1).   
 
Slutligen, för att göra en rimlig uppskattning om när FCEVs kan komma att 
introduceras på marknaden kan jämförelser göras med införandet av hybridbilar som 
skedde i och med Toyotas lansering av Toyota Prius år 1997 (Lars Avellán, Personlig 
kommunikation, 2011-04-28). I och med införandet av denna startades en helt ny epok 
för bilar delvis drivna av el. År 2007, alltså 10 år efter lanseringen av Toyota Prius var 1 
% av alla nyproducerade bilar hybrider.  Utifrån detta kan man dra slutsatsen att det tar 
10 år att gå ifrån noll till 1 % marknadsandel, samt ytterligare 15 år att nå full 
marknadsacceptans. Idag vet de flesta hur en Toyota Prius ser ut och de flesta har även 
god tilltro till tekniken. Varje år produceras omkring 57 milj. bilar. Det innebär att en 
andel på 1 % av dessa (570 000 styck) är en relativt stor ökning på 10 år. Givet att 
introduktionsåret för FCEVs blir år 2015, som både Lars Avellán (2011), Göran 
Lindbergh (2011) och Andreas Bodén (2011) uppskattat det till, så kommer FCEVs ha 
nått 1 % marknadsandel år 2025 och en full marknadsacceptans år 2040.  
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6. Slutsats 
En framtida introduktion av FCEVs i Sverige är kraftigt beroende av inställningen hos 
de styrande politikerna och de största energibolagen. Utan myndigheters hjälp att införa 
en infrastruktur anpassad efter vätgas och en positiv inställning hos energibolagen finns 
en stor risk att introduktionen fördröjs. Då direkta uppgifter från exempelvis 
Miljödepartementet saknas kan ett antagande angående deras inställning inte göras. 
Istället undersöktes aktiva handlingar som gjorts från exempelvis det statligt ägda 
riskkapitalbolaget Fouriertransform, samt klimatmål satta av regeringen som indirekt 
antyder i vilken riktning Sverige väljer att gå vad gäller hållbara drivmedel. Frågorna 
angående BCs och FCEVs i sig fick tydligare svar tack vare omfattande teori och 
intervjupersoner som var väl insatta på området. Slutsatserna kring en framtida 
introduktion av FCEVs blev av en mera generell karaktär som omfattar hela EU (istället 
för enbart Sverige). Detta på grund av att ett inledande projekt med FCEVs planeras att 
utföras i Tyskland på gemensamt initiativ av EU-länderna, för att på sikt spridas till 
andra länder.  
Slutsatserna följer nedan: 
 

• Sveriges klimatmål är alltför ambitiösa för att kunna uppnås med hjälp av 
konventionell teknik. 

• BCs är kommersiellt gångbara, men är i dagsläget alltför dyra för en 
kommersiell marknad. Priset kommer dock att sjunka till en konkurrenskraftig 
nivå i takt med massproduktion. 

• BCs fungerar bra som applikation i bilar. Det finns i dagsläget ett flertal 
fungerande FCEVs som kan mäta sig med ICEs både vad gäller prestanda, 
komfort och körglädje. 

• De största biltillverkarna (Daimler, Ford, GM/Opel, Honda, Hyundai, Kia, 
Renault, Nissan och Toyota) har goda kunskaper om tekniken och räknar starkt 
med en marknadsintroduktion av FCEVs år 2015.  

• BC-tekniken ligger före den infrastruktur som behövs för att stötta den.  
• En investering i infrastruktur är för stor för ett enskilt bolag att bära, därför krävs 

ett samarbete mellan energibolag och myndigheter för en lyckad introduktion. I 
Sverige är dock politikerna mer intresserade av BEVs i nuläget. 

• Tidigast möjliga marknadsintroduktion är år 2015, en kommersialisering dröjer 
ytterligare 10-15 år. 
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7. Diskussion  
Som jag nämnde tidigare i rapporten är det svårt att avgöra när en introduktion av 
FCEVs kommer att bli möjlig i Sverige, eftersom det är många olika faktorer som 
spelar in. BC-tekniken i sig måste fungera felfritt. Speciellt vad gäller hållbarhet, 
livslängd och uppstart då de ska användas som applikation i bilar. Därefter måste det 
finnas biltillverkare som intresserar sig för tekniken och är beredda att investera stora 
summor pengar på den. Samtidigt vill inte biltillverkarna satsa en massa pengar på 
tillverkning av bilar så länge det inte finns någon infrastruktur anpassad till dem. För 
faktum är att BC-tekniken är svårslagen givet att vätgas kan produceras och distribueras 
på ett miljövänligt och ekonomiskt konkurrenskraftigt sätt. Enligt Toyota ligger BC-
tekniken före infrastrukturen som behövs för att stötta den. Men om den nu gör det, 
varför byggs ingen infrastruktur? Å andra sidan har EU satsat pengar på forskning kring 
både BCs och vätgas vilket så småningom skulle kunna leda till ett beslut om att börja 
bygga ut en infrastruktur. Samtidigt har jag viss förståelse för att den svenska 
regeringen i dagsläget inte har valt att göra några större investeringar. Utbyggnaden av 
en vätgasinfrastruktur kan nämligen liknas vid införandet av etanol i Sverige, som inte 
blev speciellt lyckat. Att införa en fungerande vätgasinfrastruktur kostar dock avsevärt 
mycket mer vilket gör det än mer befogat från såväl regeringens som energibolagens 
sida att avvakta med en sådan satsning tills tekniken fungerar fullt ut. Man bör 
dessutom försäkra sig om att det inte finns annan teknik som fungerar lika bra, men som 
inte kräver lika stor initial satsning av kapital. Alltså, för att kunna göra en rimlig 
bedömning angående införandet av FCEVs i Sverige borde en eller flera personer från 
Miljödepartementet alternativt Energimyndigheten eller liknande, samt ett eller flera 
energibolag ha intervjuats. Eftersom det mesta nu bygger på rena spekulationer utifrån 
satta klimatmål i Sverige och EU. Det hade varit av stort värde för rapporten om jag fått 
tillgång till åsikter och tankar från ledande energibolag eftersom vätgasproduktion och 
distribution är två viktiga faktorer för ett lyckat införande och kommersialisering av 
FCEVs.  
Dessutom borde en intervju hållits med en större biltillverkare såsom Honda eller 
Toyota, som redan utvecklar och tillverkar FCEVs. På så sätt skulle jag fått tillgång till 
uppfattningar från personer som är insatta i branschen och antagligen har kunskap om 
dess styrkor och begränsningar. De bör dessutom veta var tekniken befinner sig idag 
och vilka förutsättningar som finns. 
 
Ett annat problem vid arbetet med rapporten var det överflöd av information som fanns 
tillgängligt, samt det faktum att det mesta av det var från år 2007.  
Detta gjorde att det vid vissa tillfällen blev svårt att avgöra vad som var rätt eller fel. 
Framförallt vid studie av vissa rapporter från biltillverkare och BC-utvecklare, eftersom 
dessa ibland framstod som överdrivet hoppfulla. Det var speciellt svårt att avgöra vad 
som fortfarande var relevant information, eftersom den här typen av information kan 
ändra sig avsevärt på fyra år. Jag blev därför tvungen att lägga omfattande arbete på att 
rimlighetsbedöma grundläggande fakta. Dessutom skilde sig åsikter mellan företag som 
utvecklar BCs kraftigt angående dess potential i bilar. Detta gjorde att jag blev tvungen 
att försöka se styrkorna i båda parters argument och sedan väga samman dem. Vilket är 
anledningen till att vissa delar av syntesen blev av en diskussionsliknande karaktär. 
Trots att bilföretagen påstår sig ha bilar som fungerar klanderfritt anser jag att denna 
information bör behandlas kritiskt men på samma gång ges en ärlig chans. 
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Slutligen, när det gäller det specifika år då en introduktion av FCEVs väntas bli möjlig 
så bör man ha i åtanke att detta är en uppskattning gjord utifrån olika intervjupersoners, 
tekniska rapporters och bilföretags egna åsikter. Därav finns det självklart inga garantier 
för att det kommer finnas några FCEVs på vägarna vid det laget. Enligt Lars har man 
sedan år 2005 sagt att FCEVs ska komma att introduceras inom 10 år. Men vad som är 
säkert är att större bilföretag, EU och de flesta av intervjupersonerna tror att år 2015 är 
året då man kommer att introducera bilarna för allmänheten. Personligen tror jag att det 
kommer behövas ännu hårdare klimatkrav, liknande dem som kommer att införas år 
2020 (95 gram CO2 per km), för att efterfrågan ska bli tillräckligt stor. Däremot är jag 
övertygad om att tekniken kommer att finnas innan år 2050 eftersom EU satt som mål 
att sänka koldioxidutsläppen med 80 % fram tills dess, vilket kräver en reduktion från 
biltrafiken med 95 %. BC-tekniken är svårslagen vad gäller att möta detta krav. Exakt 
när det kommer att ske är svårt att sia om i dagsläget då det är många faktorer som ska 
vara förenliga med varandra. 

7.1 Rekommendationer till framtida forskning 
Dilemmat när det gäller en introduktion av FCEVs är politiker och dess förmåga att 
fastna i den teknik som för stunden anses vara lämpligast. Enligt Peter på Volvo 
Personvagnar har politikerna idag stirrat sig blinda på elbilar. Att dessa inte möter 
kraven hos personbilar varken vad gäller körsträcka, kostnad eller vikt verkar inte spela 
någon större roll. Jag tror det är lätt för politiker (som generellt inte är speciellt tekniskt 
kunniga) att fastna för teknik som vid en första anblick verkar lösa alla problem. I 
dagsläget är det elbilar som gäller eftersom de inte genererar några utsläpp av 
växthusgaser, och för ett par år sedan var det etanolbilar. Ett förslag till framtida 
forskning är därför att göra en utredning av hur mycket det skulle kosta att bygga 
anläggningar för produktion och distribution av vätgas, samt beräkna hur stor del av 
TCO för en FCEV detta skulle utgöra för ett visst antal bilar. På så sätt kan man ta reda 
på förutsättningarna för FCEVs på ett mera konkret och verklighetsbaserat sätt. 
Personligen tycker jag, precis som Peter på Cellkraft att staten inte ska gå in med pengar 
i ett högriskprojekt som inte är utrett fullt ut.  
Återigen, hade det funnits möjlighet att prata med någon på exempelvis 
Miljödepartementet hade frågor rörande denna typ av utredningar eventuellt kunnat få 
ett svar.  
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Bilaga 1. Ordlista 
 
BC  Bränslecell 
LT-PEM  Low Temperature-Proton Exchange Membrane 
FCEV  Fuel Cell Electric Vehicle 
BEV  Battery Electric Vehicle 
ICE  Internal Combustion Engine 
MEA  Membrane Electric Assembly  
BOP  Balance of Plant 
TCO  Total Cost of Ownership 
 
 


