
Bachelor of Science Thesis 

KTH School of Industrial Engineering and Management 

Energy Technology EGI-2012-025 BSC 

SE-100 44  STOCKHOLM 
 

 

 

 

 

 

 

Bränsleceller i personbilar 

En teknoekonomisk well-to-wheel analys av vätgas 

som fordonsbränsle 
 

 

 

Daniel Eriksson 

Wilhelm Löwing 

 

 

 

 

 

 

  



-2- 
 

Förord 

Först och främst vill vi tacka vår handledare Peter Hagstöm som ställt upp när vi har behövt 

hjälp och som genom sin konstruktiva kritik har fört vårt arbete framåt. 

Vi vill även tacka Hans Havtun, som hjälpt till med de vitala termodynamiska beräkningar som 

denna rapport behandlar. Vi vill dessutom tacka alla de personer som stöttat oss och hjälp till 

med bland annat korrekturläsning och ett stöttande ord. 

 

  



-3- 
 

 

 

 

 Bachelor of Science Thesis EGI-2012-025 

BSC 

 

Bränsleceller i personbilar 

En teknoekonomisk well-to-wheel analys 

av vätgas som fordonsbränsle 

 

   

  Daniel Eriksson 

Wilhelm Löwing 

Approved 

2012-06-11 

Examiner 

Catharina Erlich 

Supervisor 

Peter Hagström 

 Commissioner 

 

Contact person 

 

Abstract 

Several technical solutions are ready to step forward as the new generation of propellant, and this 

report aims to explore the possibility of commercializing fuel cell cars. The report is based on 

current research and data from today's technology and engineering solutions that are estimated to 

be commercially realized before 2020.  

A mapping of today’s different fuel cell options has shown that the most suitable fuel cell option 

is the Proton Exchange Membrane Fuel Cell, which uses hydrogen as fuel. The report is focusing 

on a techno-economic well-to-wheel analysis of hydrogen and the energy balance and costs in a 

system perspective. The basis for this analysis consists of two centralized methods of production, 

steam methane reforming (SMR), and alkaline water electrolysis. The distribution infrastructure 

consists of an extensive pipeline system along with truck transport of compressed hydrogen to 

filling stations.  

Hydrogen has an energy balance of about 0,5 regardless of production method. This means that 

about twice as much energy is required then will be converted into useful energy. This compared 

with gasoline which has an energy balance of about 2 means the need is about 4 times as much 

energy to replace all gasoline cars with fuel cell cars with hydrogen as fuel. 

The cost analysis shows that steam methane reforming is significantly less expensive than 

electrolysis. The operating cost of a fuel cell car is, regardless of production method of hydrogen, 

higher than the operating cost of a gasoline car. Different future scenarios show that fuel cell cars 

will not be cost comparable with gasoline cars by 2020. The results in the base scenario show that 

fuel cell cars, with hydrogen produced by SMR, could be a cost-equivalent alternative in 2033.  

The results presented show that a fuel cell car commercialization is unlikely in the near future, 

because today's gasoline-powered alternative is considerably less expensive than fuel cell 

alternatives. Several alternative infrastructures, such as decentralized production could give 

different results, and it is therefore important that further analyzes are conducted in this area. 
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Sammanfattning 

Hotet om peak oil och ständigt höjda oljepriser har, tillsammans med den globala uppvärmningen 

och krav på minskade utsläpp, inneburit att energiintensiva branscher och sektorer söker efter 

alternativa energilösningar. Detta gäller även transportsektorn som står för 23 % av de globala 

koldioxidutsläppen.  

Flertalet tekniska lösningar står redo att kliva fram som den nya generationens drivmedel och 

denna rapport syftar till att undersöka möjligheten att kommersialisera bränslecellsdrivna 

personbilar. Rapporten grundas på aktuell forskning och data från dagens teknik samt tekniska 

lösningar som bedöms vara kommersiellt realiserbara innan år 2020.  

En kartläggning av olika bränslecellsalternativ visar att den i dagsläget mest lämpade bränslecellen 

för personbilsdrift är Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC), då den har hög 

effekttäthet, hög verkningsgrad och har visat sig fungera i flertalet prototyper. Dock består 

membranet till viss del av platina, vilket är en dyr och svårframställd metall. Det vanligaste 

drivmedlet för PEMFC är vätgas.  

Rapporten inkluderar en utförlig teknoekonomisk well-to-wheel analys av vätgasens energibalans 

och kostnadsstruktur. Infrastrukturen som ligger till grund för denna analys består av två olika 

centraliserade produktionsmetoder, ångreformering av naturgas (SMR) samt alkalisk 

vattenelektrolys, där den senare analyserats både som ett helt klimatneutralt alternativ, med el från 

vindkraft, och som ett icke klimatneutralt alternativ med el från en mix av kraftkällor. 

Distributionsinfrastrukturen består av ett utbyggt pipelinesystem tillsammans med 

lastbilstransport, som transporterar komprimerad vätgas till tankstationer. 

Bränslecells- och vätgasalternativet har en energibalans på ca 0,5 oavsett produktionsmetod. Det 

innebär att det krävs ungefär dubbelt så mycket energi i produktion och distributionen som 

omvandlas till nyttig energi i motorn. Jämförs detta med bensin som har en energibalans på ca 2, 

innebär det att det krävs ca 4 gånger så mycket energi om alla bensinbilar ska ersättas med 

bränslecellsbilar drivna på vätgas.  

Kostnadsanalysen visar att SMR är en betydligt billigare produktionsmetod än elektrolys och 

driftskostnaden för en bränslecellsdriven personbil är, oavsett produktionsmetod för vätgasen, 

högre än driftskostnaden för bensinbilen. Framtidsscenarion, baserade på ekonomisk utveckling 

för priset på personbilar, bränslepriser och bränsleförbrukning för bensin och vätgas visar att 

bränslecellsbilen inte kan konkurrera kostnadsmässigt med bensinbilen innan 2020. 

Huvudscenariot visar att år 2033 kan bränslecellsbilen med vätgas producerat genom SMR vara 

ett kostnadsmässigt likvärdigt alternativ. Detta är en lång tidsperiod (2012-2033) och det är 

omöjligt att idag förutse hur tekniken kommer att utvecklas på sådan lång sikt.      

De resultat som presenteras visar på en otrolighet i påståendet att en kommersialisering kan ske 

inom en snar framtid då de vätgasbaserade alternativen är betydligt mer kostsamma än dagens 

bensindrivna alternativ. Flera alternativa infrastrukturer, så som decentraliserad produktion skulle 

kunna ge andra resultat, och det är därför viktigt att vidare analyser genomförs på detta område.  
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Nomenklatur 

Benämning   Tecken  Enhet 

Adiabatisk Koefficient   γ   [-] 
Antalet avskrivningsår   n  [år]  
Bränsleförbrukning1   F  [m3/mil] eller [kg/mil] 

Bränslets energikvot   EB [-]   

Densitet    ρ  [kg/m3]   
Driftskostnad   Kdrift  [SEK/mil]  

Dynamisk viskositet   μ  [kg/ms] 

Flödeshastighet   w  [m/s] 

Friktionsfaktor   f1  [-] 

Förbrukade kilowattimmar  fel [kWh] 
Kalometriskt värmevärde eller  

Kinematisk viskositet   ν  [m2/s] 

Kostnad per kg  K [SEK/kg] 

Livslängd   LL [år] 

Längd2   L  [m], [mil] eller [amerikanska mil]  

Massa      m [kg]  

Massflöde     ̇  [kg/s] 

Pris3   P [SEK/m3] eller [SEK/kWh] 
Reynolds tal    Re  [-] 

Räntestatsen    r   [%] 
Rördiameter4    d eller D  [m] eller [tum]  

Rörlig kostnad  RK  [SEK/kg] 

Specifik energiåtgång5  E   [J/kg] eller [kWh/kg] 

Total investeringskostnad   I [SEK] 
Total kostnad för bilens livslängd  TK  [SEK]  

Tryck    p  [Pa]   
Verkningsgrad   η  [-] 

Volym   V [m3] 
Volymitet    v  [m3/kg]   
Årlig investeringskostnad   Ac [SEK/år] 

  

 

   
  

  

                                                 
1 [m3/mil] används för förbränningsmotorer och [kg/mil] används för bränsleceller.   
2 L anges endast i [tum] för beräkningar av investeringskostnad för pipelines. Om [m] eller [mil] används framgår 
tydligt i metoden. 
3 [SEK/m3] används för naturgaspriset och [SEK/kWh] används för elpriset.  
4 d anges alltid i [m] och D i [tum], D används endast i beräkningar av investeringskostnad för pipelines. 
5 Anges i [kWh/kg] i samband med kostnadsberäkningar.  
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Förkortningar 

Hela utskriften   Förkortning 

Alkaline Fuel Cells    AFC 

Autotermisk reformering    ATR 

Balance-of-point   BOP 

Charge-discharge   CDS 

Direct Methanol Fuel Cells    DMFC 

Europeiska Unionen   EU 

High Temperature Proton Exchange - 

International Energy Agency  IEA 

Membrane Fuel Cell   HT-PEMFC  

National Aeronautics and Space Administration NASA 

National Highway Traffic Safety Administration  NHTSA 

Organisation for Economic Co-operation - 

and Development    OECD 

Partiell oxidation    POX 

Phosphoric Acid Fuel Cells    PAFC  

Polymer Electrolyte Membrane   PEM 

Proton Exchange Membrane Fuel Cell  PEMFC 

Steam Methane Reforming    SMR  
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1 Inledning 

Världens transportsystem drivs idag i princip uteslutande av fossila bränslen. Bensin och diesel 

utgör 95 % av den totala energianvändningen inom personbilssektorn (IPCC, 2007). Alternativa 

drivmedel är under utveckling då olja är en ändlig resurs som både är politiskt känslig och bidrar 

till ökade koldioxidutsläpp (Borgström m.fl, 2009). Potentiella alternativ är el-, hybrid- och 

bränslecellsbilar som alla har tekniska förutsättningar för att i framtiden helt eller delvis ersätta 

fossila bränslen (Joint Research Center m.fl., 2007).  

I början på 2000-talet påstod Daimler-Chrysler att bränslecellsbilen skulle finnas till försäljning 

2005, men hittills har inget skett. Flertalet aktuella projekt fokuserar på en utveckling av 

bränsleceller och på Island pågår ett projekt som syftar till att ställa om hela landets 

energianvändning från fossila bränslen till vätgas innan år 2050 (INE, 2011). Bilbranschen räknar 

idag med att storskaligt lansera bränslecellsbilar till marknaden år 2020 (Intelligent Energy, 2012). 

1.1 Syfte 

Rapporten syftar till att undersöka bränslecellsbilens möjlighet till kommersialisering med hänsyn 

till dagens tekniska förutsättningar och mogna produktions- och distributionsmetoder.   

1.2 Problemformulering 

Om bränslecellsbilen skall ha möjligheten att kommersialiseras måste vissa problem lösas vilket 

kan göras på ett flertal olika sätt. De problemen som denna rapport kommer att behandla är: 

 Finna produktionsmetoder för vätgas med kapaciteter tillräckliga för att ersätta dagens 

nyttjande av fossila bränslen. 

 Distribuera vätgas i tillräckliga kvantiteter på ett ekonomiskt och energieffektivt sätt. 

 Undersöka slutgiltiga livscykelkostnader vid en möjlig övergång från personbilar som 

utnyttjar fossila bränslen som bränsle till bränslecellsdrivna personbilar. 

1.3 Mål 

Rapportens övergripande mål är att utvärdera huruvida en kommersialisering av bränslecellsbilen 

är möjlig. Fokus i rapporten är bränslet som används snarare än de tekniska detaljerna för 

fordonet. Bränslet kommer att utvärderas enligt fem delmål som tillsammans besvarar rapporens 

övergripande mål. 

 Kartlägga bränsleceller lämpade för personbilsdrift och välja ut de mest lämpade för 

vidare analys.  

 Utvärdera olika produktionsmetoder, för bränslet till utvald bränslecell, utefter 

parametrarna energieffektivitet, mognad, kostnad och detta gjort med hänsyn taget till 

hållbarhet. 

 Genomföra en kartläggning av möjliga distributionsmetoder och utefter given 

produktionsmetod finna en lämplig lösning samt undersöka metodernas kostnader och 

energiåtgång. 

 Genomför en energibalansen för bränslet samt jämföra denna med fossila bränslen 

 Beräkna kostnaden för bränslet som tillsammans med kartläggningen av bränslecellsbilar 

används för att beräkna drifts- och livscykelkostnader för bränslecellsbilar.  
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Figur 1 - Illustrering av 
energiproduktionen i världen år 1971-2008 

Litteraturstudie 

2 Omvandlingstryck 

För transportindustrin finns idag ett omvandlingstryck som i hög grad påverkar framtidens 

utveckling av fordon. Omtvistade Peak Oil och ökande priser på råolja i världen sätter press på 

lönsamheten för transportsektorn med ständigt ökande bränslepriser som följd (Svenska 

petroleuminstitutet, 2010). I kontrast till detta står den globala uppvärmningen, där 

transportindustrin ligger bakom en stor del av utsläppen av framför allt koldioxid och den 

politiska agendan styr restriktioner för utsläpp och miljöbilsdefinitioner som tillverkarna måste 

förhålla sig till. I detta avsnitt kommer omvandlingstrycket att granskas närmare för att se vad 

som driver utvecklingen inom transportsektorn. 

2.1 Energiproblematik 

Sedan industrialiseringen har den globala 

energitillförseln ökat stadigt, inom alla områden 

som ses i figur 1. Positiva effekter av detta är en 

kraftigt höjd levnadsstandard samtidigt som 

jordens population lever längre, håller sig friskare 

och får möjlighet att förverkliga sig själva. Vi blir 

fler, vi blir äldre och omsätter dessutom mer 

energi. Från 1970 till 2010 har 

medellivslängden i hela världen ökat, i genomsnitt med över 10 år, från 59,3 till 69,41 år. Detta 

samtidigt som jordens befolkning ökat från 3,685 miljarder till 6,84 miljarder (Google public data, 

2010). Vissa mätningar tyder dessutom på att jordens totala befolkning precis överstigit 7 

miljarder (Worldpopulationbalance, 2012). 

Som ses i figur 1 är fossila bränslen dominerande som energikälla och de har bibehållit en 

dominant ställning under senare halvan av 1900-talet. Sedan 1980-talet har kärnkraften utvecklats 

och framför allt bidragit till framställning av elektricitet (IEA, 2007). Vattenkraft och 

återvinningsenergi står för en liten del av den totala energitillförseln, globalt sett. Beroendet av 

fossila bränslen är tydlig, och det kan på sikt leda till energikris om tillgången plötsligt skulle 

sjunka (Aleklett och Campbell, 2003). 

Ur ett energiperspektiv är åtgången snedvriden, då de rika och välutvecklade länderna förbrukar 

betydligt mer energi per person än utvecklingsländer. När dessutom Kinas och Indiens 

ekonomier utvecklas leder det till att ett stort antal människor vill höja sin levnadsstandard i 

riktning mot de rika I-länderna. I många delar av världen används fortfarande ved som 

energikälla för matlagning, något som är på väg att förändras. Detta skapar en stor efterfrågan på 

ytterligare kommersiell energitillförsel, samtidigt som vår totala befolkning beräknas öka. 

(Borgström m.fl., 2009) 

Effektivisering av nuvarande energikällor är en viktig faktor för att lyckas möta framtidens behov 

av energi, men det är en krånglig ekvation eftersom OECD-länderna förbrukar motsvarande 3,4 

jordklot (WWF, 2011), räknat i förmågan att producera energi per år. Utvecklingsländerna strävar 

dessutom för att öka sin levnadsstandard, vilket inte är en hållbar ekvation för framtiden. 

Figur 1 Världens energiproduktion mellan 1971-2008 
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Figur 2 - Global medeltemperatur (˚C) relativt medelvärdet för år 1850-2009 

2.2 Global uppvärmning 

Mänsklighetens konstanta nyttjande av fossila bränslen sedan industrialiseringens början har 

frigjort stora mängder energi, nödvändig för vår utveckling, men det har också frigjort stora 

mängder koldioxid som tidigare låg bunden i berggrunden. Vidden av utsläppen var länge svåra 

att förstå, men på senare tid har konsekvenserna blivit tydligare. Vi påverkar, med vår livsstil och 

med våra utsläpp, jordens klimat genom att bidra till en ökad växthuseffekt. Detta bidrar i sin tur 

till en ökad medeltemperatur som kan ses i figur 2 och som, om inget genomförs för att 

förhindra ökningen, vida kan förstöra kommande generationers möjlighet att fortsätta utvecklas 

(WWF, 2012). 

Det finns idag sex gaser som klassas som växthusgaser, men de tre dominerande gaserna är 

koldioxid, metan och dikväveoxid. De två senare härstammar främst från jordbruk men 

koldioxiden har betydligt mer spridda utsläppsfaktorer. Koldioxid är en restprodukt vid 

förbränning av kol och förekommer i nästan alla förbränningsprocesser idag. Totalt står 

koldioxiden för ca 56,6 % av det totala utsläppet av växthusgaser (EPA, 2012). 

Enligt en rapport skriven av Nicholas Stern för det brittiska finansdepartementet, finns det 

fortfarande tid att göra något åt den pågående globala uppvärmningen, men då måste det göras 

omgående. Stern ser global uppvärmning som ett stort hot mot vår framtida existens. Ur ett 

ekonomiskt perspektiv är det mest lönsamt att agera proaktivt, snarare än reaktivt. Stern påpekar 

att vi inte exakt kan veta följden av den globala uppvärmningen, men att de värsta scenariona är 

tillräckligt förödande för att motivera ett agerande idag (Stern, 2006). 

”The costs of stabilizing the climate are significant but manageable; delay would be dangerous and much more 

costly.” (Stern, 2006) 

 

Stora delar av världen arbetar idag med åtstramningar av utsläpp som påverkar växthuseffekten 

där Kyoto-protokollet kan nämnas som det största åtagandet. I Kyotoprotokollet åtar sig de så 

kallade Annex I-länderna (Europa och OECD något förenklat) frivilligt att sänka utsläppen av 

växthusgaser med minst 5 % jämfört med 1990 år nivåer. Denna förändring skall ske mellan 

2008-2012 och dess effekter borde därför kunna mätas inom kort. Tyvärr har vissa länder valt att 

inte ratificera avtalet, däribland USA (Europa.eu, 2010). 

Konsekvenserna av en ökad växthuseffekt och ökad global medeltemperatur är svåra att förutspå. 

Det är ett mycket komplext och icke-linjärt system där en orsak inte har en given verkan, utan en 
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höjd global medeltemperatur kan t.ex. smälta polarisarna och bidra till en betydligt kallare 

framtid. En annan effekt kan vara att ryska tundran tinar och släpper ut stora mängder metangas 

som spär på uppvärmningen ytterligare vilket leder till att växthuseffekten hamnar utom kontroll 

(Borgström m.fl., 2009). 

2.3 Globalt perspektiv på transportsektorns utsläpp 

Transportsektorn bidrar betydligt till växthuseffekten och står för 23 % av de globala 

koldioxidutsläppen (ITF, 2010) men utsläppen kopplade till fordon skiljer sig mycket från övriga 

utsläpp. Eftersom förbränningen är spridd på många små enheter med interna förbränningar är 

det svårt att få bukt med problemen på storskalig nivå. För kraftverk och industrin finns 

möjlighet att binda koldioxid, eller på annat sätt effektivisera förbränningen, för att åstadkomma 

förbättringar (Borgstöm m.fl., 2009).  

Utöver koldioxid leder mänsklighetens stora beroende av förbränningsprocesser till utsläpp av 

andra miljöfarliga ämnen, både lokalt men också globalt. Om temperaturen i förbränningen 

överstiger 1500 grader, bildas kväveoxider, NOX, som påverkar vår närmiljö mycket negativt. Det 

kan bidra till andningssvårigheter, försurning och övergödning av sjöar och marker. Biltrafiken 

står för en stor del av NOX-utsläppen, framför allt inom den gamla bilparken (Nordstrand, 2012). 

Freoner som förstör ozonlagret släpps också ut via de klimatanläggningar som dagens transporter 

medför. Framför allt i USA är detta ett reellt problem där de står för nästan 9 % av deras totala 

utsläpp kopplade till persontransporter (IPCC, 2007).  

De mest överhängande problemen för fordon är dock utsläppen av växthusgaser, men det är inte 

bara kopplat till driften. Sett till hela produktlivscykeln kommer 63,8 % av utsläppen från drift, 

resterande 36,2 % kommer från tillverkning och bränsleframställning m.m. En genomsnittsbil 

bidrar med 64 000 kg koldioxid (Estudillo m.fl., 2005) under sin livstid. En lösning på denna 

problematik är att finna en transportlösning där varken drift eller framställning av bränsle ger 

upphov till utsläpp av växthusgaser. 

2.4 Oljeberoendet inom transportsektorn samt peak oil 

Transportindustrin har länge varit fast i ett beroende av fossila bränslen, framför allt baserade på 

olja. 95 % av allt bränsle som används globalt för vägtransporter är diesel eller bensin med fossilt 

ursprung (Trafikverket, 2011). Exempel på alternativ som finns idag är etanol eller biogas, två 

lösningar som inte kommer att kunna ersätta det fossila beroendet, utan ytterligare alternativ 

behövs med betydligt större produktionskapacitet (Trafikverket, 2011). 

En betydande faktor att beakta är peak oil, som innebär att maximimal utvinning har passerats 

med en forcerad nedtrappning av oljeproduktionen i världen som följd av dyrare och mer 

svårpumpad olja. Forskarna är långt ifrån ense om när eller om vi kommer att nå peak oil, men 

med den förbrukningstakt som råder idag kan det vara tämligen omgående (Aleklett och 

Campbell, 2003).  

Aleklett och Campbell (2003) menar att peak oil redan är här och omgående kommer att påverka 

vår energiproduktion. De prognostiserar att peaken i världens oljeproduktion inträffade runt 2010 

(Aleklett och Campbell, 2003). Vidare menar de att världen missleds av de stora oljenationernas 

vilja att upprätthålla ett stabilt oljepris och därför inte märker av detta ännu. Dessutom finns en 

betydande oljereserv som på kort sikt kan hålla uppe produktionen, men inom kort kommer 

världen att tvingas ställa om från det oljeberoendet som existerar idag, framför allt inom 

transportindustrin. Det finns helt enkelt ingen annan väg (Aleklett och Campbell, 2003). 
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Tvärtom menar Radetzki (2010) som anser att hoten om peak oil är överdrivna och snarare är en 

konstant farhåga som går att spåra i historien. Vidare menar Radetzki att många forskare inte tar 

hänsyn till teknisk utveckling och nya upptäkter utan utgår från verkligheten som den ser ut idag. 

Sett ur ett ekonomiskt perspektiv finns inga historiska bevis som tyder på att en resurs kan bli så 

dyr att forskning och utveckling inte driver tillgång och efterfrågan mot en stabilitet och att det 

krisscenario som ofta målas upp är kraftigt överdrivet. 

Enligt Borgström m.fl. (2009) är det fel att säga att oljan tar slut, istället blir resultaten av peak oil 

stigande oljepriser till följd av en minskad produktionskapacitet. Detta är en viktig faktor för hela 

energisystemet och något som i högsta grad kommer att påverka transportsektorn med kraftigt 

höjda priser på drivmedel. Även om peak oil inte är nära förestående, finns det all anledning för 

transportsektorn att förbereda en omställning då oljetillgången också är styrd av politik och 

internationella relationer, något som kan förändras inom korta tidsperioder (Borgström m.fl., 

2009).  

Det absolut största problemet blir kanske inte en omedelbar brist på olja, utan snarare en brist på 

tid. Beräkningar visar att det tar minst 20 år att ställa om ett samhälle med de tekniska 

förändringar som krävs för att leva i en värld med begränsade oljetillgångar (Borgström m.fl., 

2009). 

2.5 Politiska ambitioner  

Inom EU har man kommit förhållandevis långt när det gäller att minska eller begränsa 

omfattningen av nuvarande koldioxidutsläpp, dock gäller dessa framsteg inte inom 

transportsektorn som går mot strömmen och visar på ökade utsläpp (ITF, 2010). Enligt en 

överenskommelse kallad 20-20-20-målen skall länderna inom EU minska utsläppen av 

växthusgaser med 20 % och öka andelen förnybar energi med 20 % fram till år 2020. Dessutom 

skall energieffektivisering bidra till en minskning av energianvändningen med 20 % (Borgström 

m.fl, 2009). 

En annan lösning är handeln med utsläppsrätter som syftar till att, inom EU, minska utsläppen 

där det är mest kostnadseffektivt. Om ett företag tilldelas utsläppsrätter kan de antingen minska 

utsläppen och sälja överskottet, alternativt köpa fler utsläppsrätter om priset understiger 

kostnaden för att minska egna utsläpp. Resultatet är tänkt att bli en total sänkning inom hela 

unionen till de nivåer som EU sätter upp (Europa.eu, 2012). 

Som nämnts tidigare finns Kyotoavtalet som en global överenskommelse för att minska 

utsläppen med minst 5 % jämfört med 1990 års nivåer mellan 2008-2012. På ett senare 

klimatmöte i Köpenhamn i december 2009 lyckades länderna inte komma överens om ett nytt 

avtal, men det fastslogs att ytterligare ökning av den globala medeltemperaturen inte bör överstiga 

2 ˚C (FN, 2012). 

Innan klimatmötet i Durban 2011 valde Kanada att dra sig ur Kyoto-protokollet tillsammans med 

Japan och Ryssland (Dagens Nyheter, 2011) vilket ytterligare försämrade avtalets bärighet. Under 

mötet kom parterna överens om att implementera en internationell lagstiftning angående 

klimatförändringarna (UNFCC, 2012) vilket inte heller innehåller kraftiga åtaganden och 

sänkningar. Enligt Naturvårdsverket (2012) innebär den låt-gå filosofi att vi just nu följer en trend 

mot en ökning av 3 grader ˚C framöver. 
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För transportsektorn finns det aktuella krav och standarder för tillverkarna att förhålla sig till och 

det är t.ex. EU:s miljöbilsklassning samt utsläppsgränser av partiklar (kallat Euro6 5 i dagsläget) 

som innebär att bilar med mindre utsläpp får möjlighet till ekonomiska incitament (Europa.nu, 

2012). Definitionen av en miljöbil i Sverige idag är att en bil som drivs på bensin eller diesel får 

släppa ut max 120 g CO2/km samt tillhöra Euro56 

(Trafikverket, 2010).  

I Europa ska 65 % av bilarna klara 130 g CO2/km redan i 

år och kraven skärps hela tiden. Till 2020 ska alla bilar 

klara att maximalt släppa ut 95 g CO2/km vilket motsvarar 

ca 0,4 liter bensin per kilometer (Swerea, 2009), vilket 

figur 3 visar. I USA sker liknande nedtrappningar och 

detta ställer redan idag stora krav på biltillverkarna. Dessa 

krav kan dessutom komma att skärpas ytterligare (Swerea, 

2009). 

2014 kommer Euro 66 att börja gälla och det kommer att 

innebära kraftigt minskade utsläpp av kväveoxider och 

kolväten (Europa.nu, 2012).  

 

 

2.6 Framtidsutsikter för transportsektorn 

EU tror mycket på carbon capture (fritt översatt, koldioxidinfångning) vilket innebär att lagra 

koldioxid i vatten eller bergutrymmen istället för att släppa ut gasen fritt i luften. Detta kan vara 

en lösning på utsläppsproblematiken för förbränningen av fossila bränslen men innebär tekniska 

svårigheter (Borgström m.fl, 2009). 

Problemen i transportsektorn är att små enheter som släpper ut växthusgaser spritt är svårt att få 

bukt med. En effektivisering leder till minskning på sikt men att nå en nollvision är svårt. En väl 

fungerade koldioxidinfångning kan på sikt öppna upp möjligheter för bränslecellen som till 

skillnad från förbränningsmotorn inte släpper ut växthusgaser i samband med drift. Andra 

alternativ som kan lösa problematiken är elbilen, laddhydrid-bilar eller förbränningsmotorer 

drivna på biobränslen. Kanske blir det en kombination av dessa som utgör bilparken i framtiden 

(Borgström m.fl, 2009). 

Det kan konstateras att den globala uppvärmningen och peak oil ger ett påtagligt 

omvandlingstryck för transportsektorn. Stern (2006) konstaterade att är det billigare att vara 

proaktiv snarare än reaktiv, varför en omställning bör påbörjas omgående. 

Därför kommer fortsättningen av denna rapport att behandla bränslecellens möjlighet att 

kommersialiseras genom att jämföra dagens drivmedel, både ur energi- och kostnadssynpunkt. 

                                                 
6 Euro 5 & Euro 6 är EU:s regelverk för utsläpp av partiklar såsom kväveoxider, sot och koloxider (europa.eu 2012). 

Figur 3 - Nuvarande och 
kommande krav på personbilars 
CO2-utsläpp i EU 



-17- 
 

3 Kartläggning av nuvarande bränsleceller 

3.1 Historia 

Vetskapen om att det är möjligt att omvandla kemisk energi till elektrisk energi har funnits länge, 

men utvecklandet av bränsleceller som har kommersiell nytta är relativt ny. Flera olika branscher 

har nyttjat bränsleceller, exempelvis rymdindustrin och elektronikbranschen (Andújar och Segura, 

2009).  

3.1.1 1800-talet 

Bränslecellen som energiomvandlare har en förhållandevis lång historia, men åsikterna går isär 

om var den tog sin början. Amerikanska energidepartementet menar att det var den tyska 

forskaren Christian Friedrich Schönbein, som redan 1838 genomförde en studie på bränsleceller 

och publicerade detta i januarinumret av Philosophers Journal år 1939 (Andújar och Segura, 2009). 

Andra menar att det var den brittiska forskaren William Grove (Fuel Cell Today, 2012) som först 

lyckades skapa en elektrisk ström ur kemisk energi, något som stöds av flera brevväxlingar mellan 

Faraday och Schönbein mellan 1836-1862, då Schönbein uttrycker förvåning över de resultat 

Grove säger sig ha uppnått (Andújar och Segura, 2009). 

Det dröjde till år 1889 innan det första genombrottet kom då Ludwig Mond och Carl Langer 

skapade en bränslecell som framkallade en ström på 6,5 mA/cm2 med en spänning på 0,73 V, 

något som kan betraktas som ett stort framsteg. De kunde dock inte förklara den kemiska 

processen, bara konstatera att energin kunde omvandlas. Den som lyckades binda ihop hela den 

kemiska processen var Friedrich Wilhelm Ostwald, som presenterade sina resultat år 1896 

(Andújar och Segura, 2009). 

Kring 1800-talets slut var ledande forskare övertygade om bränslecellens storhet och spådde en 

ljus framtid för, vad de kallade, ”Era of Electrochemical Combustion”. De såg vätgas som framtidens 

bränsle som skulle konkurrera ut förbränningsmotorn, men hittills har deras profetia inte gått i 

uppfyllelse (Andújar och Segura, 2009). 

3.1.2 1900-talet 

Bränslecellens utveckling präglades, likt mycket annat, av världskrigen, men de stora 

genombrotten lät vänta på sig. Uppfinnaren James Bacon skapade flertalet bränsleceller, både 

baserade på väte och syre, men också alkaliska. Hans framgångar rönte stor uppmärksamhet 

under andra världskriget då planer fanns på att införliva bränsleceller i ubåtar, men dessa tankar 

hamnade i träda innan de hunnit genomföras (Andújar och Segura, 2009). 

Först på 1960-talet, då NASA upptog utvecklingen av tekniken inom rymdprogrammet Gemini, 

blev bränsleceller användbara på riktigt. Bränsleceller stod för både vatten- och 

energiförsörjningen på de bemannade rymdfärderna och visade därmed på en bärighet för 

tekniken. Bränslecellerna utvecklade inledningsvis 1,5 kW, men vid Apollo-projektet fanns 

bränsleceller som utvecklade 12 kW. Alkaline Fuel Cell (AFC) var den mest frekvent använda 

tekniken inom rymdprogrammet och bedömdes ha störst potential. Kostnaden var dock en stor 

nackdel utanför rymdprogrammen, framför allt i jämförelse med det betydligt billigare fossila 

bränslet (Fuel Cell Today, 2012). 
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Under 1900-talets senare tid effektiviserades bränslecellerna inom områden som kostnad för 

katalysatorerna, livstid och prestanda. Det pressade priserna på bränslecellerna och ökade den 

sammanlagda potentialen, men det faktiska genombrottet lät vänta på sig (Andújar och Segura, 

2009). 

3.1.3 2000-talet 

Flertalet företag började nu intressera sig för bränslecellen och användningsområden uppkom 

inom många branscher, både i stora och små format. Brittiska analysföretaget Fuel Cell Today 

räknar år 2007 som genombrottsåret för bränslecellen (Ny Teknik, 2009). 

Dagens bränsleceller kan delas in i fyra segment (Andújar och Segura, 2009): 

Stationära bränsleceller: 

Flertalet sjukhus, banker och polisstationer har idag reservgeneratorer som är baserade på 

bränsleceller snarare än de dieselaggregat som tidigare var vanliga. Fördelar är den tysta driften, 

hög verkningsgrad, uppemot 80 %, samt hög tillförlitlighet. Även inom telekommunikation 

används stationära bränsleceller för att försörja avlägset belägna centraler (Andújar och Segura, 

2009). 

Portabla bränsleceller: 

Bärbara bränsleceller för områden dit elnätet inte når ökar i popularitet, och att använda 

bränsleceller på campingen i naturreservat är att föredra då de inte ger skadliga utsläpp. Även 

militären har upptäckt fördelen med portabla bränsleceller gentemot batterier då det blir mer 

energi per viktenhet (Andújar och Segura, 2009). 

Mikro-celler: 

Bränsleceller har kapacitet att förändra elektronikbranschen totalt då det har visat sig att dagens 

litium-jon batterier kan ersättas med bränsleceller baserade på metanol. En vanlig mobiltelefon 

får ungefär dubbelt så lång ”batteritid” med bränsleceller och tar bara 10 min att ladda enligt 

forskare på de stora elektronikkedjorna (Andújar och Segura, 2009), men återigen är kostnaden 

det stora problemet. 

Bränsleceller för transport: 

Inom transportbranschen spås den ljusaste framtiden för bränslecellen som enligt vissa helt kan 

ersätta beroendet av fossila bränslen. Honda har idag 200 bränslecellsdrivna bilar som hyrs ut till 

privatpersoner. Även bussar och motorcyklar finns idag att tillgå med bränslecellsdrift, även om 

detta snarare än en nischad PR-verksamhet snarare än kommersiellt bruk. Det mest utbredda 

användandet av bränsleceller finns idag i gaffeltruckar och liknande lagermaskiner. Dessa lämpar 

sig väl då de används inomhus och tack vare icke skadliga utsläpp minskar krav på ventilation och 

ökar kvalitén på arbetsmiljön (Fueleconomy, 2011). 

3.2 Kartläggning av bränsleceller  

En bränslecell drivs av väte och syre från luften och fungerar som ett batteri, med den fördelen 

att den inte behöver bytas ut eller laddas upp. Det som produceras i en bränslecell är värme, 

elektricitet och vatten. Denna energiomvandling drivs inte av någon förbränning utan av en 

kemisk reaktion, vilket medför att själva bränslecellen producerar helt utsläppsfri energi. 

Framställningen av bränslet kan dock orsaka utsläpp (Swerea, 2011). 
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Alla bränsleceller bygger på samma princip, även om det existerar ett antal olika bränslecellstyper. 

En bränslecell är uppbyggd av två elektroder, en positivt laddad och en negativt laddad. Dessa 

elektroder omgärdar en elektrolyt, bestående av ett ämne innehållande laddade joner, vilket 

möjliggör ledning av elektrisk ström. Detta gör att den positiva elektroden, katoden, attraherar de 

negativt laddade elektronerna, medan den negativa, anoden, följaktligen repellerar elektronerna. 

Anoden tillförs väte och katoden tillförs syre. En katalysator splittrar väteatomerna i protoner 

och elektroner. Dessa elementarpartiklar tvingas sedan ta olika vägar till katoden. Protonerna leds 

direkt genom elektrolyten, medan elektronerna leds genom en extern krets, vilket ger upphov till 

en elektrisk ström.  Protonerna, elektronerna och syret sammanförs vid katoden och via 

ytterligare en katalysator omvandlas dessa till vattenmolekyler (EG&G Technical Services Inc, 

2004 ; Ylikiiskilä & Rading, 2010).   

Elektrolyten är en avgörande del av bränslecellens uppbyggnad, eftersom det endast är vissa 

partiklar som ska släppas igenom elektrolyten. Om de fria elektronerna släpptes igenom skulle 

den kemiska reaktionen förstöras och bränslecellen skulle därmed vara oanvändbar (EG&G 

Technical Services Inc, 2004). 

På grund av problem med väte i ren form är vissa bränslecellssystem utrustade med någon form 

av reformationsanordning som utvinner väte ur kolväten som naturgas, metanol eller bensin. 

Denna reformationsanordning skulle inte behövas vid nyttjande av ren vätgas, vilket dock skulle 

medföra vissa förvaringsproblem istället. Eftersom en bränslecell inte baseras på någon 

förbränning, är utsläppen från en bränslecell betydligt lägre, även vid användning av samma 

bränsle som i en förbränningsmotor (Andújar och Segura, 2009). 

Det finns idag ett antal olika bränsleceller, med skilda egenskaper, fördelar, begränsningar och 

potentiella användningsområden. Bränsleceller klassificeras av vilken kemisk reaktion som sker i 

bränslecellen, katalysator, temperaturdifferens, bränsle och andra specifika faktorer. Dessa 

karakteristika avgör vilken typ av användningsområde som bränslecellen är mest lämpad för. Det 

är endast ett begränsat antal bränsleceller som har potential för att kunna nyttjas i personbilsdrift 

(Ylikiiskilä och Rading, 2010). 

3.2.1 Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFC) 

PEMFC har funnits tillgänglig sedan 1960-talet. Vanligtvis används katalysatorer av platina på 

anoden för att dela upp vätet till protoner och elektroner. Detta illustreras i figur 4 där jonerna 

passerar genom membranet till katoden där de kombineras med syre, vilket producerar vatten. 

Elektronerna måste passera en extern krets och därmed skapas en ström för att kunna återförenas 

med H2-joner på katoden.  Systemet matas av vätgas i ren form. En platinakatalysator är essentiell 

för denna typ av bränslecell, vilket gör att priset i dagsläget är högt. Arbetstemperaturen är låg, 

omkring 60-80°C (Watanabe, 2008).  

Den låga arbetstemperaturen medför både fördelar och nackdelar. Uppstartstiden blir kort, 

ungefär 1 sekund, samtidigt som säkerheten ökar. Den låga temperaturen kan dock medföra att 

bränslecellen inte kan generera tillräcklig kraftvärmeproduktion. Det medför även att 

bränslecellen blir känslig för föroreningar. Redan vid väldigt låga koncentrationer av koloxid och 

svavel försämras bränslecellens egenskaper kraftigt (Andújar, Segura, 2009).  

Andra fördelar med denna typ av bränslecell är en hög effekttäthet, hög effekt på liten volym, 

och tillsammans med förmågan att snabbt ändra uteffekt för att möta effektbehovet blir den en 

kandidat när det gäller personbilsdrift. Elektrolyten, (en sorts polymerplast), i PEMFC är ett icke 

korroderande elektrolyt. Det innebär att behovet av att hantera syra eller något annat frätande 
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Figur 4 - PEMFC: Vid elektroden tillförs vätgas som omvandlas till joner och elektroner. Reaktion vid 

väteelektrod: H2
-  2H+ + 2e-. Reaktion vid syreelektrod: 1/2O2+2H++2e-  H2O 

ämne elimineras. Elektrolyten är i fast form, vilket helt eliminerar hantering av vätskor och 

problem med byte av denna. En nackdel är dock att elektrolyten måste hållas fuktig för att 

fungera och att den är känslig för förändringar i fukthalten (Andújar, Segura, 2009). 

Idag finns det fungerande prototyper av personbilar som nyttjar denna typ av bränslecell. Det 

finns dock ett antal faktorer som gör att personbilarna inte har kommersialiserats (Ylikiiskilä och 

Rading, 2010): 

 Livslängden för bränslecellen bör förlängas, samtidigt som det krävs mer stabilitet i 

katalysatorer och membran. 

 Kostnaderna för produktionen av bränslecellen är hög och bör sänkas, genom utveckling 

av katalysatorer utan platina och billigare membran. 

 Det krävs högre tolerans av koloxid i vätgasen, möjligen genom att bygga versioner av 

dessa bränsleceller med högre arbetstemperatur. 

 Utveckling av nya anläggningar för produktion av vätgas måste prioriteras.  

 
 

.  

3.2.2 Direct Methanol Fuel Cells (DMFC) 

DMFC fungerar på ett liknande sätt som PEMFC, med ett membran där jonerna kan passera. 

Som namnet anger, extraherar DMFC vätgas direkt från flytande metanol vid anoden, vilket 

eliminerar behovet av en bränslereformeringsanordning, vilket ses i figur 5. Metanol i flytande 

form är i vissa avseenden attraktivt som bränsle, då både framställning och 

distributionsmöjligheter till stor del redan existerar (Kemikalieinspektionen, 2010). Eftersom 

metanol är ett flytande bränsle krävs mindre lagringsutrymme. De största nackdelarna med 

DMFC är att effektiviteten är låg och att stora mängder ädelmetall behövs som katalysator till den 

elektro-oxidation av metanol som sker vid anoden. I dagsläget finns det ingen kommersiell 

användning av DMFC, då den saknar vissa essentiella egenskaper. Ett problem med DMFC är att 

metanol läcker igenom till katoden och det är ungefär hälften av bränslet som kan utnyttjas i den 

kemiska processen (Ylikiiskilä och Rading, 2010). För att DMFC verkligen ska bli ett slagkraftigt 

alternativ för användning inom personbilsindustrin måste följande faktorer beaktas (Andújar och 

Segura, 2009):  
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Figur 5 - DMFC: Vid bränslecellen omvandlas väte till joner och elektroner. Reaktion vid väteelektrod: 

H2
-  2H+ + 2e-. Reaktion vid syreelektrod: 1/2O2+2H++2e-  H2O 

 Längre livslängd - livslängden av DMFC minskas av den åldrande effekt metanol har på 

ädelmetaller. 

 Ökad effektivitet - effektiviteten i DMFC sänks med metanolutspädningar. Denna effekt 

leder till en ineffektiv konsumtion av metanol och till en markant minskning i spänning 

orsakad av metanolens inverkan på potentialen av syreelektroden.  

 

 

3.2.3 Alkaline Fuel Cells (AFC) 

Till skillnad från PEMFC och DMFC leder elektrolyten i AFC:s hydroxidjoner (OH-) från 

katoden till anoden vilket figur 6 visar. Elektrolyten består av en alkalisk blandning av 

kaliumhydroxid (KOH) som kan vara rörlig eller fixerad. Med flytande elektrolyt cirkuleras detta 

konstant mellan elektroderna. I fallet med en fixerad elektrolyt, består detta av ett tunt klister fäst 

vid en porös massa av asbest. Arbetstemperaturen för en AFC är mellan 65oC och 220oC 

(Andújar och Segura, 2009). 

AFC delar många fördelar med PEMFC, t.ex. den låga arbetstemperaturen, vilket leder till korta 

uppstartstider. Dessutom delar de fördelen med hög effekttäthet, vilket leder till låg vikt och 

volym, något som är essentiellt för att tillämpas i personbilar. AFC använder mindre mängd 

platina i katalysatorn, vilket kraftigt reducerar tillverkningskostnader (Andújar och Segura, 2009).  

Nackdelar med AFC är att de är intoleranta mot koldioxid (upp till 350 ppm) och uppvisar viss 

intolerans mot koloxid. Enligt Mulder (2009) existerar dock lösningar på detta problem. 

Andújar och Segura (2009) menar att problemet begränsar både typ av oxidant och bränsle, då 

oxidanten antingen måste vara ren syrgas eller luft helt fri från koldioxid. Det innebär att 

kostsamma och komplicerade reningsanordningar måste användas för rening av luften, alternativt 

uppkommer ytterligare lagringsproblem för ren syrgas. Även vätgasen behöver vara fri från 

föroreningar och det gör det omöjligt att använda det betydligt billigare väte som produceras 

genom reformering av kolväten eller andra organiska föreningar. Att eliminera CO2 från vätgasen 

skulle vara både komplicerat och dyrt. Andra nackdelar är att användning av flytande elektrolyt 

innebär stora hanteringsproblem och att bränslecellens livstid är relativt kort. Alla dessa 

svårlösliga nackdelar och problem har lett till ett kraftigt reducerat antal applikationer för AFC. 

Mängden forskning och ingenjörsarbete har krympt i enlighet med detta.  AFC har dock redan 

använts i fordon, dock utan större framgång och från 1960-talet har NASA använt denna typ av 

bränslecell i sina rymdprogram (Andújar och Segura, 2009). 
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Figur 6 - AFC: Vätgas kommer in vid anoden och syrgas vid katoden. Hydroxidjoner släpps igenom 

elektrolyten och bildar vatten vid anoden. 

 

 

3.2.4 Phosphoric Acid Fuel Cells (PAFC) 

Fosforsyra-bränsleceller har genomgått en långsammare utveckling än andra på grund av låg 

ledningsförmåga i syran, men har visat sig kunna tillämpas i flera användningsområden. PAFC 

används redan kommersiellt i stor skala. De har installerats på exempelvis sjukhus, hotell, 

kontorsbyggnader, skolor, reningsverk, och även i bussar. Verkningsgraden i denna typ av 

bränsleceller är ungefär 40 % för elproduktion. Bränslecellen arbetar vid 150-200°C. Elektrolyten 

som används leder vätejoner (H+) från anoden till katoden vilket visas i figur 7. Elektrolyten 

består av en flytande fosforsyra inuti en grundmassa av kiselkarbid. Det finns även vissa 

bränsleceller som använder en elektrolyt av svavelsyra (Andújar och Segura, 2009). 

Till skillnad från AFC lider PAFC inte av elektrolyt som degenereras vid kontakt med koldioxid. 

PAFC klarar koldioxidkoncentrationer på upp till 30 % och kan därför utnyttja ren luft. 

Elektrolyten har stabila egenskaper, låg flyktighet, även för temperaturer över 200 °C (Andújar 

och Segura, 2009). 

Bränslecellen lider dock av samma problem som PEMFC då det gäller koloxidföroreningar, vilket 

leder till att platinakatalysatorn förgiftas vilket medför prestandaminskning. Dessa 

platinakatalysatorer medför även, som tidigare nämnts, stora kostnader. Ett stort problem med 

PAFC vid eventuell användning i personbilar är att de är stora och tunga. Bränslecellen utnyttjar 

flytande elektrolyt, som är frätande vid rumstemperaturer, vilket innebär både hanterings- och 

säkerhetsproblem (Sotouchi och Hagiwara, 2008). 
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Figur 7 – PAFC: Vätgas tas in vid anoden och delas i elektroner och joner där jonerna passerar genom 

elektrolyten och förenas med syre i katoden och bildar vatten. 

 

 

 

3.2.5 Slutsats av kartläggning 

Ur kartläggningen av aktuella bränslecellstekniker kan slutsatsen dras att flertalet fungerande 

bränslecellsmodeller finns att tillgå i dagsläget. De löser tillsammans utbudet till den växande 

efterfrågan av bränsleceller som presenterats i avsnitt 3.1.3. 

För personbilstransporter har Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFC) visat sig vara 

den mest lämpade bränslecellen, då den har hög effektivitet, volym- och vikteffektivitet. Detta 

tillsammans med säkerhetsaspekten samt att det redan finns färdiga prototyper gör att den 

framstår som ett betydligt bättre alternativ jämfört med övriga bränslecellsmodeller. 

Resterande del av denna rapport kommer att behandla PEMFC och dess möjligheter att 

kommersialiseras för användning i personbilar. 
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Figur 8 – Illustrering av en PEMFC, vätgas tas in vid 

anoden och delas upp i elektroner och joner. Jonerna 

passerar elektrolytet och förenas med syre i katoden. 

4 Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFC) 

Som tidigare har konstaterats bedöms Proton Exchange Membrane Fuel Cells ha störst möjlighet att 

inom en snar framtid kommersialiseras. Det finns idag tillräcklig teknikutveckling för att 

producera fungerande prototyper (FuelCellToday, 2012) men aspekter som kostnad, 

driftssäkerhet, livlängd och verkningsgrad måste förbättras för att nå en prestanda på 

bränslecellsbilar som bilar drivna av fossila bränslen har idag (Peighambardoust m.fl., 2010). I 

detta kapitel kommer dessa aspekter att behandlas för att ge en djupare förståelse för tekniken. 

Tekniken i en PEMFC baseras på att två separata kemiska 

processer, en i anoden och en i katoden. Bränslet kommer in 

vid anoden i form av vätgas som delas upp i två elektroner och 

två vätgasjoner. Elektronerna färdas genom en elektrisk krets 

och vätgasjonerna genom elektrolyten för att i katoden förenas 

tillsammans med en syremolekyl och bilda vattenmolekyler 

vilket kan ses i figur 8 (Peighambardoust, m.fl., 2010). 

Den kemiska processen kan uttryckas som följer: 

Anoden: H2 → 2H+ + 2e− 

Katoden: O2 + 4H+ + 4e− → 2H2O  

4.1 Material 

En konventionell bränslecell av modellen PEMFC 

består av två olika material: ett elektriskt ledande 

material i anod och katod samt en elektrolyt som 

släpper igenom vätejoner.  

4.1.1 Elektrolyt 

Elektrolyten, också kallat membranet i en PEMFC, har tre uppgifter i en bränslecell – leda 

vätgasjoner igenom, separera gaserna från varandra och isolera så att elektronerna inte kommer 

igenom (Peighambardoust, m.fl., 2010). Detta ställer mycket högra krav på materialet och det är 

endast ett fåtal membran som klarar det. 

PEMFC:s är tillverkade med ett mjukt membran som består utav vattenbaserad syra med 

polymer i olika former. Aktuell forskning strävar efter att minska eller helt reducera behovet av 

vatten i membranet då detta begränsar utvecklingen av bränslecellen ytterligare. Maxtemperaturen 

för en PEMFC ligger idag strax under 100˚C på grund av vattnets förångningstemperatur. Att 

membranet ständigt måste vara fuktigt gör att det blir mer känsligt mot orenheter och kräver att 

minst en av gaserna fuktas (FuelCellToday, 2012). Ett membran som inte baseras på vatten kan 

uppnå en högre effektivitet och minskar dessutom behovet av dyrbar platina i elektroderna 

(Peighambardoust, m.fl., 2010). 

Den typen av bränslecell kallas för HT-PEMFC där HT står för High Temperature, eftersom 

bränslecellen kan arbeta vid högre temperaturer. Nackdelen är att de idag inte har en lika hög 

effektivitet (FuelCellToday, 2012) och därför inte är ett reellt alternativ för tillfället, men den 

framtida potentialen är stor. 



-25- 
 

Forskningen är inne i ett intensivt skede för att finna det membranet som, utan vatteninnehåll, 

kan nå upp till de högt ställda förväntningarna på den nya tekniken. Det finns idag fyra olika 

deltyper av membran som uppvisar goda förutsättningar enligt de uppsatta kriterierna. 

Membranen i en HT-PEMFC måste ha god protonledningsförmåga, låg vattenupptagning, 

konstant storlek, bra verkningsgrad och ekonomiska förutsättningar för storskalig produktion 

(Bose, m.fl., 2011). De måste samtidigt klara stora förändringar i temperatur, tryck och fuktighet 

eftersom det varierar mycket under drift av PEMFC (Bose m.fl., 2011). 

Vilken typ av membran som kommer att användas i framtiden blir svårt att sia om då 

lågtempererade PEMFC har bättre funktionsduglighet idag sett till energieffektivitet, möjlighet till 

kallstart och är dessutom beprövad. Nackdelarna är att den kräver hög andel platina, vilket är ett 

dyrt material samt är väldigt känslig för orenheter. Högtempererade membran uppvisar stor 

potential för framtiden men då krävs ett membran som höjer verkningsgraden och gör det 

möjligt att starta, även i svårare förhållanden(Bose m.fl., 2011). Fördelar och nackdelar visas i 

tabell 1. 

 

 

4.1.2 Elektroder 

En av de största nackdelarna med PEMFC är att elektroderna till viss del är tillverkad av 

ädelmetallen platina, som är både dyr och svårframställd. Platinan fästs på poröst kol vilket i 

dagsläget är den bästa teknologin som möjliggör att vätet kan oxideras samt att syret kan 

reduceras (Bose m.fl., 2011). 

Vätgasoxidationen som sker vid anoden är den kemiskt snabbaste processen och forskningen 

fokuserar därför på att finna ett material tillika katalysator för syrereduktionen för att skapa en 

snabbare process genom bränslecellen (Erlebacher, 2009). Forskarna är idag överens om att ren 

platina inte längre är den optimala sammansättningen för elektroder i bränslecellen, utan att man 

med legeringar och bearbetning kan använda mindre platina och uppnå högre effektivitet 

(Erlebacher, 2009). Nya rön tyder på att platina-nickellegeringar kan minska platinaanvändningen 

samtidigt som det snabbar på syrereduktionen med en faktor 10 (Bose, m.fl., 2011).  

Framtida forskning förväntas söka efter icke-ädelmetaller som kan uppnå en liknande effektivitet 

som platinan har idag, troligen genom bearbetning på nanonivå. Detta skulle drastiskt minska 

kostnaden och föra PEMFC ett stort steg närmare en kommersialisering, men för tillfället är 

elektrodtekniken fast i ett platinaberoende (Bose m.fl., 2011). 

 Fördelar Nackdelar 

Lågtempererade PEMFC  Beprövad metod 

 Går att starta i sämre 
förhållanden 

 Hög energieffektivitet 

 Beroendet av vatten 
begränsar 
driftstemperaturen 

 Höga kostnader p.g.a. 
platina i anod/katod 

 Känslig mot föroreningar 

Högtempererade PEMFC  Hög driftstemperatur kan 
ge bättre verkningsgrad 

 Billigare att tillverka 

 Tåligare mot föroreningar 

 Oprövad metod 

 Finns idag inget optimalt 
membran 

 Svårstartad i dåliga 
förhållanden 

Tabell 1 – Jämförelse av PEMFC vid två olika arbetstemperaturer. 
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Tabell 2 – Olika specifikationer på bilmodellen Honda FCX CLARITY mellan 1999-2006 

4.2 Storlek och säkerhet 

Bränsleceller har en låg spänningsutveckling per cell och därför måste flera celler seriekopplas för 

att uppnå önskad effekt. Storleken på hela systemet (kallat bränslestack) blir därför direkt 

proportionell mot effekten. I Tabell 2 illusteras hur utvecklingen har gått framåt. Siffrorna gäller 

Hondas prototyp FCX Clarity där vikten sjunkit till 67 kg, storleken har minskat till 52 liter, detta 

samtidigt som effekten har ökat till 100 kW på sju år (Honda, 2011).  

 

Idag är storleken och vikten av bränslecellsstackarna inte en begränsande faktor utan fokus 

handlar om effektivisering så att högre effekt utvinns ur samma volym.  

Säkerheten i en bränslecellsbil är en av alla svårigheter som behöver överkommas. Vätgas är en 

lättantändlig gas som, om den förvaras i en tryckbehållare, i värsta fall kan ge upphov till en 

explosion. Vätgas är helt luktfri och genomskinlig vilket kan försvåra upptäckten av eventuellt 

läckage (Watanabe, m.fl., 2007). 

I ett test där flera vätgas-tryckbehållare med säkerhetsventil deltog, undveks explosion genom att 

behållaren, i händelse av brand, tömdes och vätgasen brann upp under kontrollerade former. 

Detta minskade risken för personskador dramatiskt. I ett av testen sattes en personbil med en 

vätgasbehållare ombord i brand men den klarade påfrestningarna utan explosion. (Watanabe, 

m.fl., 2007).  

På grund av risken för explosion finns det idag flera sensorer i de prototyper som är i drift som, i 

händelse av läckage, stänger av alla flöden av vätgas och ventilerar systemen (Honda, 2011). De 

elektriska kretsarna är helt isolerade och ska inte utgöra en fara för de som färdas i bilen och vid 

en olycka stängs automatiskt vätgas- och elektricitetssystemen ner. Enligt Honda har deras 

protyper klarat både vatten- och eldtester och de menar att bränsleceller inte utgör en större risk 

än vanliga förbränningsmotorer. De säger sig också leva upp till National Highway Traffic Safety 

Administrations (NHTSA) krav som ställs på nuvarande bilmodeller (Honda, 2011). 

Det går inte att finna några test-resultat från oberoende testare såsom Euro Ncap som utför 

kraschtester på nya bilmodeller varför det kan vara svårt att skapa sig en uppfattning om den 

generella säkerheten. NHTSA utvecklar just nu ett test-program anpassat för de specifika risker 

som existerar i en bränslecellsdriven bil, de flesta direkt kopplade till vätgasen och dess lagring, 

men även elsystemet och läckage i bränslestacken (NHTSA, 2012). Resultat av dessa tester är 

ännu inte publicerade. 

HONDA FCX CLARITY 

 1999 2003 2006 

Effekt (kW) 60 86 100 

Storlek (L) 134 66 52 

Vikt (kg) 202 96 67 

Membran (Hondas namn på 

PEMFC) 

Flourine Aromatic Aromatic 

Max. tempratur ˚C 80 95 95 
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4.3 Verkningsgrad 

Verkningsgraden i en PEMFC beror på två variabler. Först skall den kemiska energin från vätet 

omvandlas till elektrisk energi, och därefter skall den elektriska energin omvandlas till mekanisk 

energi via en elmotor. Därför kommer verkningsgraden för en bränslecell alltid att understiga 

verkningsgraden hos en elmotor (Discovery, 2012). 

Under ideala förhållanden kan 83 % av den kemiska energin omvandlas till elektricitet (World 

Energy Council, 2012) och av den elektriska energin kan ca 80 % omvandlas till mekanisk energi 

(Discovery, 2012). Förlusterna är främst i form av värme. Detta ger i teorin en maximal 

verkningsgrad på 66,4 %. Hondas prototyp FCX Clarity har en rapporterad verkningsgrad på ca 

60 % (Discovery, 2012). 

Detta kan jämföras med förbränningsmotorer som har en verkningsgrad på ca 20 % (Discovery, 

2012) där resten blir till värme eller förvinner i rörelseenergi för axlar, fläktar och generatorer. För 

en elbil blir effektiviteten bättre, med en verkningsgrad på 80 % för motorn är det egentligen bara 

batteriet som sätter gränsen. De flesta batterier har ändå förluster i form av värme vilket ger en 

effektivitet på 90 %. En generell elbil får då en total verkningsgrad på 72 % (Discovery, 2012). 

En bränslecellsbil beräknas ha en bränsleekonomi på ca 1,2 kg H2/mil (Bjorkwoll m.fl., 2011) 

men enligt biltillverkarna är bränsleåtgången lägre, neremot 0,96 kg H2/mil (Honda, 2011). 

4.4 Bränsle 

Alla typer av PEMFC drivs av väte, men det kan antingen vara i form av ren vätgas eller väte 

bundet i annan vätska eller annan gas, exempel på detta är metanol, etanol eller bensin. För att 

det senare ska fungera krävs det en reformator ombord som utvinner vätgas ur vätskan innan den 

kemiska processen i bränslecellen (Joint Commission Centre, 2007).  

Fördelen med det är att vi kan använda liknande infrastruktur som vi har i dagsläget och det är 

energieffektivt, men nackdelen är att tekniken är mycket dyr, inte testad i storskalig produktion 

och inte bidrar till minskning av växthusgaser (Joint Commission Centre, 2007). På grund av att 

utsläpp av koldioxid är en del av det omvandlingstrycket som tidigare diskuterades (se avsnitt 1) 

samt att Joint Commission Centre (2007) fastslår att denna teknik är mycket dyrare än andra 

typer av bränslecellsbilar kommer rapporten enbart att fokusera på ren vätgas som bränsle. 

Ren vätgas som drivmedel är problematiskt eftersom det innehåller förhållandevis lite energi per 

volymenhet jämfört med t.ex. fossila bränslen. Därför måste vätgasen antingen hållas under högt 

tryck eller i flytande form för att bränslecellsfordonen skall få en körsträcka som kan jämföras 

med de bilmodeller som finns idag. Hur de tekniska lösningarna ser ut för lagring och förvaring 

av vätgas kommer att behandlas i senare avsnitt. 

4.5 Prototyper och kostnader 

Det finns idag ett stort antal gångbara prototyper som har visat sig fungera väl, både sett till 

hastighet och räckvidd. I figur 9 visas de olika fabrikaten som har lyckats ta fram en fungerande 

prototyp, samt kort karakteristika för nämnda fordon. Dessa fordon kallas för konceptbilar men 

ingen av de presenterade bilarna är ännu tekniskt mogen för storskalig produktion (Andújar och 

Segura, 2009). 
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Figur 9 – Visar alla producerade prototyper och konceptbilar drivna på bränsleceller med kort karakteristika 

 

Den biltillverkare som har kommit längst är Honda som i dagsläget leasar ut ca 200 stycken 

Honda FCX Clarity till privatpersoner i södra Kalifornien (Honda, 2011). Priset för detta är 

$600/månad vilket motsvarar ungefär 4000 SEK/månad. 

Flera japanska biltillverkare siktar på att lansera fungerande bränslecellsbilar till år 2015 (Honda, 

2011) men det väntas dröja till år 2020 innan lanseringen på de stora bilmarknaderna i USA, 

Europa och Asien väntas ta fart. Toyota räknar med att sälja tiotusentals bränslecellsbilar år 2020 

och då ha en fullt utvecklad produktionsenhet (Intelligent Energy, 2012).  

När det kommer till förmodat försäljningspris på bränslecellsbilar är det svårt att finna kostnaden 

för en bränslecellsbil i dagsläget då tillverkarna inte gärna ger ut den informationen. Däremot 
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finns en undersökning av Joint Commission Centre (2007) som har jämfört kommande 

drivmedelslinor med dagens alternativ och kommit fram till att en bränslecellsbil, med dagens 

mest ledande teknik, i storskalig produktion skulle kosta mellan 60 % -120 % mer än en 

bensindriven bil.  

I den undersökningen räknade de på en standardkostnad för en bensindriven bil på 19 560 Euro 

vilket ger ett estimerat pris på bränslecellsbilar på 31 296-43 032 Euro (Joint Commission Centre, 

2007). Detta ger ett pris i svenska kronor på ca 284 700 - 373 300 för en bränslecellsbil i 

storskalig produktion räknat med tillgänglig teknik7. 

Enligt en undersökning är hälften av amerikanarna villiga att betala upp till $4000 (26 640 kr) 

extra för en bränslecellsbil förutsatt att köregenskaper och maximal körstäcka är liknande de bilar 

dem har i dagsläget. Endast 7 % anser sig ovilliga att betala högre pris för att införskaffa en 

bränslecellsbil (Bjorkwoll m.fl., 2011). 

När det kommer till driftskostnader anser 77 % av amerikanerna att det får kosta maximalt $1000 

(6 660) kr extra per år för en bränslecellsbil jämfört med den bil de har idag. 25 % av dessa anser 

att kostnaderna inte får överstiga dagens. Således är toleransen för högre kostnader större vid 

inköp av bränslecellsbil än vid drift (Bjorkwoll m.fl., 2011). 

  

                                                 
7 För valutakurser se avsnitt 6.3.8 valutakurser 
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5 Vätgas 

Väte är det enklaste grundämnet som existerar, då en väteatom endast består av en elektron och 

en proton. Vätgas har det högsta energiinnehållet per viktenhet av alla vanliga bränslen, men det 

lägsta energiinnehållet räknat per volymenhet. Väte är det lättaste grundämnet och förekommer i 

gasform vid normal temperatur och tryck (Energigas Sverige, 2010). Vätgas är också den 

vanligaste gasen i universum, men existerar inte i naturlig form på jorden. Stora kvantiteter väte 

existerar dock i molekylform tillsamman med syre, och bildar då vatten, eller i olika organiska 

föreningar tillsammans med kol, exempelvis metan (CH4). Det existerar även i alla växande ting, 

biomassa, och är ett av de vanligast förekommande ämnena i jordskorpan. Vätgas är, liksom 

elektricitet, en energibärare, alltså inte en primär energikälla och eftersom vätgas inte finns 

naturligt på jorden, måste det tillverkas. Det finns flera metoder att tillverka vätgas (National 

Energy Education Development, 2011). 

5.1 Vätgasproduktion 

Idag produceras vätgas kommersiellt för kemikaliesektorn, där det används som en 

mellanliggande reaktant för metanol- och ammoniakproduktion och för hydrogenering. Vätgas 

används även i hydrokrackning och hydroavsvavling av oljebaserade råmaterial i raffinaderier och 

i stålindustrin. Andra små konsumenter inkluderar elektronik-, metall-, glas- och flygindustrin. 

Stor del av vätgasproduktionen är företagsintern, d.v.s. stora konsumenter av vätgas bygger upp 

en egen produktion för att tillfredsställa de egna behoven. År 2007 var 95 % av 

vätgastillverkningen av en sådan karaktär och endast omkring 3 miljoner ton såldes på en fri 

marknad och då oftast till närliggande industrier (Mueller-Langer, 2007). Huvudsakligen 

produceras vätgasen idag från fossila bränslen, främst ångreformering av naturgas och 

förgasningsteknologier av kol. Elektrolys är populärt inom vissa nischer, då små mängder av ren 

vätgas behövs (IEA, 2006). 

I framtiden kan vätgasproduktionen bli helt koldioxidneutral, med produktion från förnybar el 

och biomassa, fotolys och jäsning eller kärnkraft vilket illustreras i figur 10. På kortare sikt 

kommer fossila bränslen som primärkälla för framställning av vätgas med största säkerhet spela 

en avgörande roll (IEA, 2006). Biomassa anses inte vara en avgörande källa för framställning av 

vätgas, till stor del på grund av att detta kommer att prioriteras i framställandet av vätskebaserade 

bränslen som etanol (NREL, 2006). 

De flesta vätgasproduktionsprocesser är kopplade till en viss energikälla. Följaktligen antas 

prioritering av vilka metoder som främst utnyttjas variera i olika länder, på grund av olika 

infrastruktur, tillgång till energikällor och olika möjligheter att utnyttja nya energier i framtiden. 

De vanligaste produktionsmetoderna kommer enligt European Hydrogen and Fuel Cell 

Technology Platform (2011) att vara: 

 Kemisk omvandling av naturgas genom vid extremt höga temperaturer.  

 Kemisk omvandling av fossila eller biomassråmaterial via förgasning eller 

omvandlingsprocesser. 

 Elektrolys, genom att använda elektricitet från hela energimixen.   

Processer under utveckling, som termokemisk vattensplittring, fotoelektrolys, biofotolys eller 

jäsningsprocesser, vätgas från biomassa och olika former av kärnkraftsrelaterade metoder 

diskuteras inte i denna rapport eftersom de inte förväntas nå den nödvändiga tekniska 
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Figur 10 - Primärenergi, omvandlingar, produktionssätt och slutprodukter vid vätgasproduktion 

utvecklingen inom tidsramen för en kommersialisering av bränslecellstekniken för personbilar 

(IEA, 2006 ; Momirlan och Veziroglu, 2002). 

 

För närvarande är direkt kemisk omvandling av fossila bränslen till väte det mest tekniskt mogna 

och kostnadseffektiva alternativet för storskalig produktion av vätgas (Collodi och Wheeler, 

2010). 

5.1.1 Kemisk omvandling av fossila bränslen 

Vätgas kan framställas från de flesta fossila bränslen, även om komplexiteten i de olika 

processerna varierar.  Storskalig ångreformering av naturgas är den huvudsakliga industriella 

processen för framställning av vätgas, då den utgör mer än hälften av världens 

vätgasframställning. Även andra produktionsformer med kemisk omvandling av naturgas är 

kommersialiserade idag och produktion från naturgas kommer därför diskuteras i större 

utsträckning än produktion från övriga fossila bränslen. Framställning av vätgas från kol kommer 

att diskuteras kort då även denna råvara har potential att utnyttjas i framtiden (EHA, 2006) och 

enligt IEA (2006) står för en betydande del av produktionen redan idag. Olja är råvara för en del 

av världens vätgasproduktion (EHA, 2006) men kommer inte att diskuteras, då det förmodas att 

oljan i huvudsak kommer att utnyttjas till framställning av bensin och diesel. Eftersom koldioxid 

är en restprodukt vid vätgasframställning från fossila bränslen, måste koldioxiden infångas för att 

dessa processer ska anses vara hållbara. Genomförbarheten av detta beror till stor del på om 

produktionen kommer att vara centraliserad eller decentraliserad (IEA, 2006).  

Vätgas kan för närvarande framställas från naturgas genom tre olika kemiska processer (IEA, 

2006): 

1. Ångreformering (SMR - Steam Methane Reforming) 

2. Partiell oxidation (POX) 

3. Autotermisk reformering (ATR) 

Forskning pågår för att utveckla nya produktionsmetoder men ingen av dessa är nära 

kommersialisering och kommer därför inte att diskuteras (European Hydrogen and Fuel Cell 

Technology Platform, 2011).  
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Ångreformering innefattar den endoterma omvandlingen av metan och vattenånga till vätgas och 

koloxid. Värmen som krävs levereras ofta från förbränning av en del av naturgasen. Processen 

sker vid temperaturerna 700-850 °C och trycken 0,3-2,5 MPa (IEA,2006).  

CH4 + H2O + värme  CO + 3H2  

Produkten innehåller då cirka 12 % koloxid, som i sin tur kan omvandlas till koldioxid och vätgas  

med hjälp av vattengasskiftreaktionen nedan (IEA, 2006). 

CO + H2O  CO2 + H2 + värme 

Vid ångreformering av ren naturgas är effektiviteten ca 72 % för vätgasproduktion räknat på 

effektvärmevärdet. Effektiviteten kan vara något lägre vid användning av metan som innehåller 

svavel eller andra föroreningar som kräver en förbehandling för att avlägsna föroreningarna. 

Gasen som produceras består av 70-75% vätgas baserat på torrviktbasis, tillsammans med mindre 

mängder metan 2-6%, koloxid 7-10%, och koldioxid 6-14% (IEA, 2006). 

En genomsnittlig existerande storskalig ångreformeringsanläggning kan idag producera 1,5 

miljoner normalkubikmeter vätgas (vilket motsvarar ungefär 134 820 kg) per dag (Spath och 

Mann, 2001). Denna mängd räcker till 33 705 tankningar av bränslecellsbilar förutsatt en 

kapacitet på 4 kg per tank (Bjorkwoll m.fl., 2011).  

Till den ovan nämnda anläggningen går det åt 435 ton naturgas per dag varav 43 ton av dessa är 

bränsle för värmegenerering och resten används till reformeringen. Utöver naturgas förbrukas 

dessutom 42 856 kWh/dag och 1,293 ton vattenånga under trycket 2,6 MPa vilket ger en total 

effektivitet på 69,1 %. Om ångan som krävs inte måste produceras på plats utan kan genereras 

från t.ex. ett närliggande kärnkraftverk, och överflödig ångkapacitet kan omvandlas till elektricitet 

och säljas når anläggningen en verkningsgrad på 89 % vilket kan ses som optimal verkningsgrad 

under perfekta förutsättningar (Spath och Mann, 2001). 

Partiell oxidation av naturgas är den process där vätgas alstras genom en partiell förbränning av 

metan och syrgas till koloxid och vätgas. I denna process produceras värme exotermt och en mer 

kompakt konstruktion är möjlig eftersom det inte finns något behov av extern uppvärmning av 

reaktorn. Koloxid som produceras omvandlas till vätgas på samma sätt som beskrivits ovan vid 

ångreformering (IEA, 2006):  

CH4 + ½ O2  CO + 2 H2 + värme 

Autotermisk reformering är en kombination av ångreformering och partiell oxidation. Hela 

reaktionen som producerar värme är exoterm. Utloppstemperaturen från reaktorn är i intervallet 

950-1100 °C, och gastrycket kan vara upp till 10 MPa. Koloxid som produceras omvandlas till 

vätgas såsom beskrivits tidigare. Vid denna typ av framställning ökar behovet av att rena den 

utgående gasen signifikant, vilket leder till högre anläggningskostnader och reducerar den totala 

effektiviteten (IEA, 2006). Tabell 3 visar fördelar och nackdelar med de olika teknologierna:  
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Vätgas kan produceras av kol genom en mängd olika förgasningsprocesser. I praktiken sker 

processen under höga temperaturer för att maximera omvandlingen från kol- till vätgas och för 

att undvika bildandet av signifikanta mängder förkolningar, tjäror och fenoler. En typisk reaktion 

för processen ges i ekvationen nedan, i vilken kol omvandlas till koloxid och vätgas (IEA 2006):  

C(s) + H2O + värme  CO + H2 

Eftersom reaktionen är endotermisk, behövs ytterligare värme, precis som vid reformering av 

naturgas. Koloxid omvandlas vidare till koldioxid och vätgas med hjälp av 

vattengasskiftreaktionen, som beskrivits ovan. Vätgasproduktion från kol är kommersiellt mogen, 

men det är mer komplex än vätgasproduktionen från naturgas. Kostnaden för den resulterande 

vätgasen är också högre. Men eftersom kol existerar i stor mängd i många delar av världen, 

kommer det troligen att användas som en vätgaskälla oberoende av det dyrare priset (IEA, 2006). 

5.1.2 Elektrolys 

Elektrolys är ett sätt att splittra vatten, d.v.s. frigöra väteatomerna från syreatomen i 

vattenmolekylen. Det finns flera olika former av elektrolys (IEA, 2006), men eftersom 

vattenelektrolys är den enda mogna teknologin som besitter större kapacitetmöjligheter än de 

övriga kommer enbart denna att beröras i rapporten (Lipman, 2011).  

5.1.2.1 Vattenelektrolys 

Vattenelektrolys är en process där vatten delas upp i vätgas och syrgas genom att elektrisk energi 

tillförs, och processen sker enligt ekvationen nedan (IEA, 2006).  

e-+ H2O  ½ O2 + H2 

Olika former av vattenelektrolys sker vid olika temperaturer och tryck (IEA, 2007). Den totala 

energin som krävs för vattenelektrolys ökar något med ökad temperatur, men den erforderliga 

elektriska energin minskar. En elektrolysprocess under hög temperatur kan därför vara att föredra 

när spillvärme med hög temperatur är tillgängligt från andra processer. Detta är särskilt viktigt 

globalt, eftersom den största delen av producerad elektricitet idag baseras på fossila energikällor 

och kärnkraft (IEA, 2006). 

Elektrolysens reaktion ger ren syrgas som biprodukt, utöver den producerade vätgasen. Detta 

syre kan användas för produktionsändamål såsom att berika syrehalten i växthus för 

livsmedelsproduktion. Vattenelektrolys för produktion av vätgas kan utnyttja alla elektriska källor, 

inklusive solcellsenergi, vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft, vilket skulle göra 

vätgasproduktionen helt koldioxidneutral. Elektrolys sker idag inom ett brett spektrum av 

storleksskalor, från några kW upp till 2 000 kW (Lipman, 2011).  

Teknologi SMR POX och ATR 

Fördelar  Hög effektivitet 

 Relativt låga utsläpp 

 Låg kostnad för stora system 

 Storleken 

 Låg kostnad för små system 

 Enkla system 

Nackdelar   Komplext system 

 Känslig för föroreningar i 
naturgasen 

 Låg effektivitet 

 Rening av vätgasen krävs 

 Höga utsläpp 

Tabell 3 – Jämförelse mellan olika typer av vätgasproduktion från naturgas 
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Figur 11 - Process för alkalisk elektrolys 

En potentiell fördel med elektrolys är att småskalig produktion av vätgas genom elektrolys är 

praktisk och detta kan minska eller helt eliminera behovet av vätgasdistribution (IEA, 2006). Vid 

storskalig elektrolys skulle någon form av distribution krävas, vilket diskuteras i avsnitt 4.1.4 och 

5.1. 

Det finns två olika metoder för vattenelektrolys som är kommersialiserade idag, samt ett antal 

som är under utveckling men som ej behandlas i denna rapport (Lipman, 2011):  

1. Alkalisk elektrolys  

2. Polymer Electrolyte Membrane (PEM) elektrolys  

5.1.2.2 Alkalisk elektrolys 

Alkalisk elektrolys använder en vattenhaltig kaliumhydroxidlösning som elektrolyt som vanligtvis 

cirkulerar genom de elektrolytiska cellerna. Alkalisk elektrolys lämpar sig för stationära 

tillämpningar och finns idag tillgängligt för arbetstryck upp till 2,5 MPa. Alkalisk elektrolys är en 

mogen teknik, med ett betydande driftförsprång i industriella tillämpningar (IEA, 2006). 

Följande ekvationer beskriver reaktionerna inuti den alkaliska elektrolyscellen (IEA, 2006): 

Elektrolyt:  4 H2O  4H+ + 4OH-  

Katod:  4 H+ + 4e-  2H2  

Anod:  4OH-   O2 + 2H2O + 4e-  

Summa:  2H2O  O2 + 2H2  

Kommersiell elektrolys består vanligen av ett antal elektrolysceller som är anordnade i en 

cellstack. Alkalisk elektrolys innehåller vanligen de huvudsakliga komponenterna som visas i figur 

11. Den stora forskningsutmaningen inför framtiden är att konstruera och tillverka 

elektrolysutrustning till lägre kostnader med högre energieffektivitet (IEA, 2006). 

 

5.1.2.3 Polymer Electrolyte Membrane (PEM) elektrolys 

PEM elektrolys kräver ingen flytande elektrolyt, vilket förenklar konstruktionen avsevärt. 

Elektrolyten består av ett syrapolymer-membran. PEM elektrolys kan potentiellt vara utformade 

för drifttryck upp till flera tiotals MPa och lämpar sig för både stationära och mobila 

applikationer. Den huvudsakliga nackdelen med denna teknik är den begränsade livslängden hos 
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membranen. De stora fördelarna med PEM framför alkalisk elektrolys är ett högre turndown8-

förhållande, ökad säkerhet på grund av frånvaron av kaliumhydroxidelektrolyt, en mer kompakt 

design på grund av högre densitet och högre arbetstryck. Principen för PEM-elektrolys 

presenteras i ekvationerna nedan (IEA, 2006): 

anod:  H2O  ½ O2 + 2 H+ + 2e– 

katod:  2H2 + 2e-  H2 

Dessvärre är inte PEM-tekniken lika mogen som alkalisk elektrolys. PEM dras med relativt höga 

kostnader, låg kapacitet, låg effektivitet och kort livslängd. Prestandan på PEM elektrolys kan 

förbättras avsevärt genom fortsatt arbete inom materialutveckling och cellstackdesign (IEA, 

2006). För PEM elektrolys är kostnaderna för närvarande höga och ligger på ca $ 3000 – 4000 

(20000-26700 SEK) per kW (Lipman 2004).  

USA:s energidepartement har satt upp utvecklingsmål för PEM elektrolys på $ 600 (4000 SEK) 

per kW för system som kan producera 25 kg vätgas per dag och som tillverkas i mängder på 10 

000 enheter per år. Mindre enheter som kan producera cirka 2,5 kg vätgas per dag har 

kostnadsmålet $ 1200 (8000 SEK) per kW, återigen i produktionsvolymerna av 10 000 enheter 

per år. I större produktionsvolym, 100 000 enheter per år, med en produktion av 25 kg per dag är 

kostnadsmålet på $ 300 (2000 SEK) per kW (Lipman, 2004). Värt att notera är att dessa siffror är 

kostnadsmål och inte kostnadsberäkningar som bygger på detaljerad analys.   

5.1.3 Centraliserad vätgasproduktion 

Storskalig, industriell produktion av vätgas från fossila energikällor kan betraktas som en 

kommersiell teknik för kommersiella ändamål. Vätgasproduktion i stor produktionsskala i form 

av reformering av fossila bränslen och elektrolys har potential för relativt låga kostnader. En 

viktig utmaning är att minska koldioxidutsläppen i vätgasproduktionsprocessen. Ännu är 

avskiljning och lagring av koldioxid inte helt tekniskt och kommersiellt beprövade. Det är också 

viktigt att öka anläggningarnas effektivitet, minska kapitalkostnaderna och öka tillförlitligheten 

och operationell flexibilitet (IEA, 2006). 

Förutsatt nuvarande kostnader på naturgas på cirka $ 3,00 (20 SEK) per gigajoule (GJ), kan stora 

SMR-kraftverk med kapacitet i storleksordningen 145 000 kg per dag, vid en verkningsgrad på 

76% till 81%, producera vätgas till kostnader på $ 0,78 till $ 1,04 (5,2-7 SEK) per kg, enligt flera 

olika uppskattningar (Lipman, 2011). 

5.1.4 Decentraliserad vätgasproduktion  

Decentraliserad produktion av vätgas kan baseras på både vattenelektrolys och de 

naturgasprocesser som diskuterats ovan. Fördelen med denna form av produktion är ett minskat 

behov av transport av vätgasen och därför mindre behov av att bygga en ny vätgasinfrastruktur. 

Decentraliserad produktion skulle också kunna utnyttja befintlig infrastruktur, som redan 

existerar för naturgas, vatten och elektricitet. Nackdelarna är att produktionskostnaderna är högre 

på grund av att anläggningarna har mindre kapacitet och effektiviteten i produktionen kommer 

att vara lägre än centraliserade anläggningar. Dessutom skulle avskiljning och bindning av 

koldioxid bli svårare om produktionen baserades på fossila bränslen. Det är till och med 

osannolikt att koldioxid från fossila bränslen överhuvudtaget kommer att avskiljas och lagras när 

vätgas produceras i decentraliserad produktion (IEA, 2006). 

                                                 
8 Turndown är förhållandet mellan utvunnen vätgas och åtgången syrgas samt elektricitet. 
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Mindre skala av SMR-produktion har också undersökts, till exempel i samband med produktion 

av vätgas från naturgas på tankstationer för tankning av bränslecellsfordon. Vid en 

produktionskapacitet på 470 kg vätgas per dag (ca 100 bränslecellfordonstankningar) uppskattas 

att vätgas kan produceras och säljas för $ 4,40 (29,3 SEK) per kg ($ 30.99/GJ (206 SEK/GJ)), 

om en naturgaskostnad antas vara $ 5,25 (35 SEK) per GJ (Simbeck och Chang, 2002). 

5.2 Distribution av vätgas 

Distributionen av vätgas är inte någon trivial fråga. Hur distributionen bäst sker är starkt 

sammankopplat med produktionen. De flesta analyser som gjorts kring utformningen av ett 

distributionssystem för vätgas har huvudsakligen utgått ifrån Geografic Information System methods 

(GIS), fritt översatt till geografiska informationssystemsmetoder, för att avgöra vätgasbehovet 

givet en viss andel vätgasfordon i bruk på en given plats (Ni m.fl., 2005). De alternativ som 

existerar för distribution är piplines, lastbil, tåg och fartyg. Vilket alternativ som är effektivast 

beror framförallt på faktorerna transporterad kvantitet och transportavstånd. Vätgas kan 

transporteras i tre olika former, som en komprimerad gas, en kryogen vätska, eller som en fast 

metallhydrid. Transportmedlet beror till stor del på vilken av dessa tre former vätgasen befinner 

sig i (Bossel, 2006).  

5.2.1 Komprimerad gas 

Att komprimera gas kräver energi. Kompressionens totala arbete är beroende av en 

termodynamisk process. Enligt Bossel (2006) krävs det minst 1,08 enheter energi för att genom 

komprimering få 1 enhet användbar vätgas vid trycket 20 Mpa, detta utan att förluster i 

elektricitetssystemet tagits i beaktning. För ytterligare komprimering, till 80 Mpa krävs det 1,12 

enheter energi. Om mekaniska och elektriska förluster beaktas kan det totala elektricitetsbehovet 

för komprimering uppgå till 20 % av den användbara energi som lämnar processen (Bossel, 

2006).   

Komprimerad gas kan transporteras i högtryckscylindrar, lastbilar och pipelines. Om vätgas skall 

transporteras som en gas, bör det komprimeras till ett mycket högt tryck för att maximera 

tankkapaciteten. Förvaringscylindrar med kapacitet på tryck på uppemot 40 MPa benämns 

högtryckscylindrar och rymmer då ca 1,8 kg vätgas per cylinder, men är mycket dyra att hantera 

och transportera (Bossel, 2006).  

5.2.2 Kryogen vätska 

Ännu mer energi krävs för att komprimera vätgas genom kondensering. Teoretiskt krävs endast 

ca 14,2 MJ/kgH2(l) för att kyla vätgas från 298 K (25o C) till 20,3 K samt kondensera gasen vid 

20,3 K och atmosfärstryck. Det existerar dock inga kylelement som klarar av både denna kraftiga 

avkylning och kondensering i ett steg. I allmänhet utnyttjas därför ett trestegspropankylsystem för 

kylning av vätgas från omgivningstemperatur till cirka 170 K, följt av flerstegskväveexpansion för 

att erhålla 77 K, och en flerstegs heliumkompression-expansion för att fullborda kondensering av 

väte vid 20,3 K och atmosfärstryck. Den energi som förbrukas av dessa tre steg är betydligt högre 

än den ovannämnda teoretiska energin. Dessutom går en del energi förlorad i transport på grund 

av förångning, som är omöjligt att undvika (Bossel, 2006).    

Flytande väte transporteras med hjälp av särskilda isolerade behållare för att förhindra 

förångningen. Vissa lastfordon använder också flytande kvävesköldar för att kyla den yttre väggen 

av transportbehållaren för att ytterligare minimera värmeöverförningen (Bossel, 2006). 
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Fördelen med transport som kryogen vätska är att energiinnehållet per volymenhet är betydligt 

högre än för komprimerad gas. Förångningsseffekterna för transport i lastbil och tåg är ungefär 

0,3-0,6 % per dag (Bossel, 2006). Stora kondenseringsanläggningar är mer effektiva än små, vilket 

medför att transport av små kvantiteter av väte i vätskeform ej är ekonomiskt försvarbart (Amos, 

1998).  

Flytande vätgas skulle potentiellt kunna transporteras via pipelines, men stora problem kopplat 

till detta är isoleringsproblem, förluster från pumpning samt att återkyla det flytande vätet under 

transporten. Det är därför inte en rimlig metod (Bossel, 2006).  

5.2.3 Transport som fast metallhydrid 

Vätgas kan lagras fysiskt, t.ex. genom absorption i porösa material med speciallegeringar av 

metallhydrider. Vätgas bildar då en mycket nära fysisk, men inte en perfekt kemisk bindning med 

legeringar som LaNi5 eller ZrCr2. Denna metods påverkan på energibalansen kan beskrivas i 

allmänna termer. Energi behövs för att producera och komprimera vätgasen och delar av denna 

energi går förlorad. Dessutom förloras normalt värme när metallhydridförvaringskärl är fyllda 

med vätgas. Omvänt måste värme tillföras för att frigöra den lagrade vätgasen från hydrider. Den 

energi som behövs, för att lagra vätgasen i fysiska metallhydrider och sedan frigöra den, är 

betydligt större än den energi som behövs för att komprimera gasen till 3 MPa, det typiska trycket 

för behållare vid hydridlagring (Bossel, 2006). 

Utöver detta kan metallhydrider endast lagra ca 55-60 kg vätgas per kubikmeter lagringsvolym. 

Som jämförelse har flytande väte en volymetrisk täthet av 70 kg per kubikmeter. Dessutom är 

metallhydridbehållare tunga, vilket försvårar ytterligare i en fraktsituation. En liten 

metallhydridbehållare som innehåller mindre än 2 g vätgas har en vikt på ungefär 230 gram. Det 

krävs alltså cirka 50 kg metallhydrid för att lagra 1 kg vätgas. Hydridlagring av väte är inte 

praktiskt för användning i bilar, om inte den volymetriska energitätheten i lagringsmediumet kan 

höjas (Bossel, 2006).  

För transport av vätgas med metallhydrider, är den största kostnaden investeringen att köpa 

metallhydrid och behållare. Väl fylld, kan hydridbehållarna transporteras som gods med lastbil, 

tåg eller fartyg, där avgifterna beror på avstånd och vikt (Bossel, 2006). 

5.2.4 Vägtransport via lastbil 

Idag existerar flertalet 40-tons tankbilar som är konstruerade för att transportera bränsle. För 

vätskor såsom bensin, etanol och metanol, är lastkapaciteten ca 26 ton. Komprimerad vätgas är 

inte i närheten av lika effektivt att transportera, då ca 350 kg kan transporteras i en motsvarande 

tankbil (Bossel, 2006). Det finns dock lastbilar under utveckling som under trycket 35 MPa skulle 

kunna frakta 800 kg komprimerad vätgas i en last (Lipman, 2011).  

Transport av flytande vätgas begränsas, till skillnad från de flesta flytande bränslen, av volymen 

och inte av vikten. En stor trailer-lastbil kan ha en last med 2,4 meters bredd, 2,5 meters höjd, 

och 10 meters längd, d.v.s. 60 kubikmeter. Eftersom vätgasens densitet är 70 kg per kubikmeter, 

kan teoretiskt 4200 kg flytande vätgas transporteras enligt Bossel (2006) och 4000 kg enligt 

Roads2HyCom (2012). Men utrymmet behövs även för kryogenbehållare, värmeisolering, 

säkerhetsutrustning med mera. Resultatet blir att en stor lastbil har plats för ca 2100 kg av det 

flytande vätet. Vid lastbilstransporter är det dock mer energieffektivt att transportera flytande 

väte än komprimerad vätgas (Bossel, 2006).  
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Vid en jämförelse av transport mellan bensin, komprimerad vätgas och kondenserad vätgas 

erhålls följande siffror. Omkring 7 % av den levererade energin förbrukas vid transport av 

komprimerad vätgas, vilket är cirka 13 gånger mer än för bensin. För transport av flytande vätgas 

är samma siffra mycket beroende av transportsträckan, på grund av dunstningseffekterna (Bossel, 

2006).  

Kostnader för trailerlastbilar vid transport av komprimerad vätgas beror på trycket i 

förvaringsbehållare, lagringskapaciteten för varje trailer, och avståndet. Högre behållartryck kan 

öka kapaciteten per enhet, men medför en ökad inköpskostnad per lastbil. Detta kan leda till lägre 

kostnader totalt genom att antalet lastbilar som krävs minskar (Bossel, 2006). Vid transport av 

kondenserat väte är investeringskostnaderna för trailerlastbilar betydligt dyrare vilket är en stor 

nackdel med denna transportmetod (Roads2HyCom, 2012). Avståndet till kunden påverkar också 

antalet lastbilar. För lokal leverans kan samma lastbil göra flera resor fram och tillbaka mellan 

produktionsanläggningen och kund, men för långa avstånd, kan varje lastbil bara göra en eller två 

leveranser per dag. Rörliga kostnader inkluderar bränslekostnader, förarlöner och eventuella 

fraktkostnader (Bossel, 2006).  

5.2.5 Transport via tåg 

Tåg som transportmedel för kol är en beprövad och mycket utnyttjad metod. Även vissa 

vätskebaserade bränslen har transporterats med tåg (Lee, 2009), vilket skulle kunna innebära en 

möjlighet för transport av vätgas som en kryogen vätska (Bossel, 2003). Kostnaden för 

distribution av farligt gods på järnväg beror på avståndet och hur många dygn man behöver hyra 

en bulkvagn (Adolfsson m.fl., 1999). Problem med transport via tåg är att transporten blir låst till 

järnvägsnätet. Transport via tåg kan därför behöva kompletteras med andra distributionsmedel 

(Bossel, 2003).  Tågtransport av vätgas som kryogen vätska har en kapacitet att transportera 

2300-9100 kg flytande väte enligt Bossel (2006). Enligt Amos (1998) är tågtransport av 

komprimerad vätgas något som inte utretts vid den tidpunkten och mer aktuell forskning har ej 

gått att finna. 

5.2.6 Transport via pipelines  

Att transportera gas via pipelines är en vanligt utnyttjad transportmetod och vissa pipelines för 

vätgas existerar redan idag. Dessa pipelines är dock oftast korta då de är till för transport mellan 

produktion och närbelägen användning inom exempelvis kemikalieindustrin (Gilette och Kolpa, 

2007).  

Det existerar några få längre, främst belägna i Europa och Nordamerika. En pipeline, med en 

total längd av ungefär 550 km, finns i norra Frankrike och Belgien. Denna pipeline transporterar 

ren vätgas, 99,9% väteinnehåll, under trycket 10 MPa och innerdiametern 100 mm. Något mindre 

än 200 Mm3 vätgas transporteras genom denna pipeline årligen. Flera andra exempel existerar och 

trycket varierar mellan 2 MPa och 10 MPa och innerdiametern varierar mellan 100-300 mm. För 

längre transporter rekommenderas ett tryck av minst 7 MPa (Takahashi, 2008).  

Historiskt sett har olyckor med dessa pipelines varit få, med detta inte sagt att existerande 

pipelines har tillräckliga säkerhetsegenskaper för ett utbyggt pipelinesystem med transporter över 

längre sträckor. Genom att studera existerande vätgaspipelines och det utbyggda pipelinesystemet 

för transport av naturgas går det att sluta sig till vissa designparametrar, flödeshastighet, 

pipelinelängd och tryck (Gilette och Kolpa, 2007).  
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Vid ett givet tryck är energitätheten i vätgas ungefär en tredjedel av motsvarande mängd naturgas. 

För samma innerdiameter flödar dock vätgas ungefär tre gånger så snabbt som naturgas, vilket 

innebär att diametern i naturgas- och vätgaspipelines är jämförbara, givet att vätgas kan 

komprimeras till motsvarande tryck naturgas transporteras under. För naturgaspipelines existerar 

innerdiametrar upp till 120 cm (Gilette och Kolpa, 2007). Faktisk innerdiameter på 

vätgaspipelines kommer givetvis bero på efterfrågan, möjligt tryck och olika standarder som 

kommer att utarbetas.    

Ett tryckfall är nödvändigt för att ett flöde ska uppstå i en pipeline. För vätskor existerar det 

etablerade beräkningsformler men för gaser är situationen mer problematisk. Vätskor kan i 

allmänhet antas ha konstant densitet och de är inkompressibla. För en gas ändras densiteten med 

trycket. Beräkningarna grundas ofta på storheter som gasens tryck, densitet, viskositet, 

kompressibilitet och temperatur samt rörmaterialets skrovlighet, längd och tvärsnittsarea. Något 

föråldrade approximationer för att beskriva vätgastransport i pipelines existerar och beskrivs 

enligt optimeringskurvorna i figur 12 nedan (Adolfsson m.fl., 1999). 

 

Figur 12 Kostnaderna för vätgastransport och naturgastransport i pipelines i förhållande till flödet.  

 

Vid transport av naturgas i pipelines vid hastigheten 10 m/s, är en kompressor installerad varje 

150 km. Oftast drivs dessa av gasströmmen, där varje kompressor konsumerar ungefär 0,3% av 

energiflödet (Bossel, 2003). Under en övergångsperiod mot mer utbredd vätgas användning kan 

naturgaspipelines komma att utnyttjas, framförallt genom att naturgasen blandas med vätgas, 

förslagsvis 17 %, för att sedan avskiljas (Haeseldonckx och D’haeseleer, 2006).  

Materialvalet för pipelines kan ha stor inverkan på såväl säkerhet, diffusion och 

investeringskostnad. Historiskt har kolstål eller rostfritt stål använts för att transportera vätgas. 

Precis som med naturgasledningar, är svetsning att föredra för att sammanföra rören. Dock är det 

troligt att svetsningsprocessen kommer utföras noggrannare för vätgaspipelines, då kraven på täta 

rörledningar är högre p.g.a. de betydligt mindre vätgasmolekylerna. Andra tillverkningsmetoder är 

sannolik mycket lika dem för naturgaspipelines (Gilette och Kolpa, 2007).  
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Figur 13 -  Kostnaderna i procent vid byggnation av naturgaspipelines vid olika diametrar.  

Kostnaden för utbyggnad av vätgaspipelines estimeras vara ungefär dubbla kostnaden mot 

naturgaspipelines för en given diameter, på grund av högre krav på materialen (Marbán, 2006). 

Parker (2004) beräknar att samma kostnad endast är 50 % högre, samt att det är arbetskraften 

som står för de största kostnaderna i samband med pipelinebyggnad. För naturgaspipelines gäller 

följande siffror: arbetskraften står för ca 65-75%, materialkostnaden ökar med diametern och står 

för ca 15-35% och administrativa kostnader står för ungefär 20-30 % av de totala kostnaderna 

vilket visas i figur 13. 

 

 

  

5.3 Lagring av vätgas 

Två stora knäckfrågor som behandlats tidigare är hur vätgasen skall produceras och förflyttas, 

men för att möjliggöra detta måste vätgas kunna lagras under tiden, både i samband med 

produktion, transport samt användning. 

5.3.1 Produktion 

Producenter av vätgas måste ha möjlighet till storskalig förvaring av produkten för att kunna hålla 

en stabil produktionstakt och upprätta en buffert. Det finns tre olika sätt att lagra vätgas 

storskaligt idag; i högtrycksbehållare, under jord eller i flytande form. 

 Högtrycksbehållare 

Det finns idag flera stora behållare, både ovan och under jord med stora lagringskapaciteter. De 

största har en kapacitet på ca 15,000 m3 och har tryck på mellan 1,2-1,6 MPa (IKA, 2008) men 

utvecklingen av behållare i kolfiber med högre tryckkapacitet pågår i dagsläget. 

Fördelen med att använda behållare är att renheten bibehålls och du har kontroll över hela 

volymen. Nackdelar är att behållarna har en begränsad volym, kostar en ansenlig summa och 

förmodligen inte kan möta de stora produktionskapaciteter som förväntas i framtiden (IKA, 

2008). 

 Flytande vätgas 

Behållare för flytande vätgas har betydligt mer komplex konstruktion då de måste isoleras 

betydligt bättre för att undvika förluster. De måste dessutom klara höga tryck och låga 
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temperaturer. De största behållarna för kommersiellt bruk har en volym på ca 75 m3 vilket 

motsvarar ca 5 ton vätgas (IKA, 2008). 

Det är mer sällsynt att använda behållare med flytande vätgas då dessa är dyrare och ca 30 % av 

energiinnehållet förloras till följd av kompressionen. Det är dock det mest volymmässigt effektiva 

sättet att förvara vätgas. Denna teknik utvecklas just nu av BMW som tror att framtidens 

tankstationer kommer att använda sig av vätgastuber med flytande vätgas placerade under jord i 

närhet till tankstationerna, liknande det system som används med fossila bränslen. En teststation 

är under uppsättning i München i Tyskland (IKA, 2008). 

Flytande vätgas används annars främst inom rymdindustrin och NASA som har de absolut 

största förvaringsbehållarna av flytande vätgas i världen idag (IKA, 2008)  

 Förvaring under jord 

Att pumpa ner stora mängder gas i berggrunden är en teknik som inte bara är applicerbar för 

vätgas utan både naturgas och koldioxid är gaser för vilken denna typ av forskning pågår. 

Tekniken går ut på att pumpa ned gas i berggrunden, antingen i övergivna olje- eller gasfält, i 

saltgruvor eller i porösa naturliga grottor.   

Detta är i praktiken redan användbart nu då Storbritannien lagrar både naturgas och vätgas i 

övergivna saltgruvor. I Ryssland lagrades ren vätgas i jorden under 90 bars tryck för 

rymdindustrins behov (IKA, 2008). 

Fördelar är att det i praktiken inte finns några begränsningar när det gäller volym och att det inte 

krävs stora investeringskostnader i att ta fram nya stora behållare. Nackdelen är att tekniken är i 

sin linda i storskaligt format och att lagringen bara är möjlig i vissa områden med bra 

förutsättningar. 

En undersökning av Stone m.fl. (2005) rörande möjligheten att lagra vätgas i saltgruvor visar på 

stora möjligheter. I hans räkneexempel undersökte han en saltgruva på 650 meters djup med en 

kapacitet på 300 miljoner m3 där det krävdes investeringar i storleksordningen 100 miljoner USD 

(667 miljoner SEK) vilket ger en snittkostnad på 0,3 USD/m3 (2 SEK/m3 ). 

5.3.2 Lagring under transport 

Lagring under transport har till stor del behandlats under avsnitt 5.2.1–5.2.6 och behandlas därför 

bara kort i detta avsnitt. För transportsektorn finns det flertalet alternativ för att frakta vätgasen 

från produktion till försäljning. De två huvudsätten är antingen i pipelines eller i behållare som 

fraktas längst nuvarande infrastuktur, antingen via lastbil eller via tåg (Amos, 1998). 

Frakta via tåg eller lastbil ställer höga krav på transporten, dels ur energieffektivitetssynpunkt men 

också ur ett säkerhetsperspektiv. Eftersom utrymmet på vägarna delas med övriga trafikanter 

måste behållarna i vilken vätgasen fraktas vara certifierad och noga testad. Flertalet internationella 

standarder har utvecklats för tryckbehållare upp till 35 MPa som tar hänsyn till säkerhetsaspekter 

och olycksrisker. Som berörs senare i detta avsnitt kommer 35 MPa förmodligen inte vara 

tillräckligt utan flera tillverkare strävar nu efter att öka trycket till 70 MPa vilket ställer än högre 

krav på transporterna. Internationell standardisering pågår i dagsläget, både inom USA, Kina, EU 

och Japan men utan klara direktiv (Zheng, 2012). I figur 14 kan två olika exempel på lastbilar 

skådas. 
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Figur 14 – Illustrering av olika transporttyper med lastbil samt deras lastvikter  

 

5.3.3 Slutanvändning 

I de prototyper som existerar idag sitter en kolfiberförstärkt tryckbehållare med kapacitet på 35 

MPa. Tanken består av ett yttre skal av hårt kolfiber som behåller trycket och en inre vägg av 

polymer med hög molekylvikt som fungerar som vätgasbarriär (EERE, 2008). Dessa är utrustade 

med sensorer som känner av tryck och temperatur för att i händelse av olycka snabbt göra en 

kontrollerad evakuering av vätgasen. 

Tryckbehållare med kapacitet för högre tryck möjliggör längre körsträckor för bränslecellsbilen 

men är svårare att konstruera och ger samtidigt större förluster i produktionen. Just nu arbetar 

flera företag med att ta fram behållare med en kapacitet på 70 MPa, vilket dubblerar 

tankkapaciteten jämfört med prototyperna idag. Det som begränsar utvecklingen är bristen på 

utrymme i karossen samt kostnad för material och framställning. Ett högre tryck försvårar 

dessutom vid tankning då tankstationerna måste kunna erbjuda en snabb, men ändå säker 

påfyllning av behållaren (EERE, 2008). 

Vätgas har en volymetrisk kapacitet på ca 0,03 kg/l under trycket 70 MPa vilket innebär att det 

krävs ca 100 liters utrymme för att få plats med 3 kg vätgas som kan räknas som en standardtank 

i dagsläget (EERE, 2008). Problemen som uppstår är att hela systemet då tar betydligt större plats 

och att vikten det medför innebär att bilens köregenskaper försämras (Ahluwalia m.fl., 2011). 
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Figur 15 och 16 – Jämförelse mellan olika behållare med avseende på vikt och volym. De röda och blåa 

linjerna visar USA:s mål för 2010 och 1015. 

Figur 17 – Visar hur mycket vätgas som dunstar per behållare 

och timme. 

 

I figurerna 15 och 16 illustreras de just nu aktuella teknikerna utvärderade efter vikt och volym 

och slutsatsen är att det generellt rör sig om system mellan 100-150 kg och en volym på runt 200 

liter. Detta är betydligt större och tyngre än bränsletankar i dagens system och det begränsar 

möjligheten till kommersialisering (Ahluwalia m.fl., 2011). 

Den teknik som enligt undersökningen ovan är bäst lämpad är systemet med eller 

kryokompresserad (CcH2) vätgas vilket är bäst ur volym och viktperspektiv. Tekniken innebär att 

vätgasen hålls under extremt högt tryck (uppemot 276 MPa) då vätgasen blir flytande och på så 

sätt får högre energiinnehåll per volymenhet. 

Nackdelen med denna teknik är förångning 

även i vila, som dessutom ökar ju mindre det 

är kvar i tanken, se figur 17 (Ahluwalia, m.fl., 

2011). 

Detta är ett av två dominerande områden där 

det pågår forskning för att utnyttja den 

volymetriska fördelen med att kyla ned eller 

hålla vätgas under höga tryck då vätgas tar fyra 

gånger mindre plats i flytande form än i 

rumstemperatur, givet samma 

omgivningstryck. Dock tar systemet som 

behövs för att kyla vätgasen i dagsläget 

större utrymme än en större behållare med samma kapacitet, vilket gör att denna teknik inte är 

mogen i dagsläget (Ahluwalia m.fl., 2011). 

Ett annat forskningsområde är utvecklingen av formbarheten på behållaren så att den kan 

utnyttja eventuella hålutrymmen i fordonen för att på så sätt optimera storleken. Likt en 

bränsletank för bensin som anpassas efter övrig utrustning för att nå önskad storlek med maximal 
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hänsyn taget till övriga systemet. Om vätgasbehållaren var uppbyggd av flera inre behållare skulle 

formbarheten öka och därigenom öka möjligheten att utnyttja karossvolymen optimalt (EERE, 

2008). 

5.4 Vätgassystem idag 

Det finns idag flera hundra vätgasstationer, spridda över hela världen. Kapacitet, målgrupp och 

distributionskanal skiljer oerhört, från småskaliga elektrolysanläggningar på plats, till storskaliga 

kommersiella vätgasstationer med leveranser från både lastbilar och pipelines (Fuel Cells.org, 

2011). 

I de nordiska länderna finns vätgasstationer främst utbyggda på Island och i Norge och Danmark 

(Bjorkwoll m.fl, 2011). Inom både EU och USA är målet att kunna producera vätgas för ca 15-30 

kr/kg. Syftet med det priset är att vätgasen skall kunna konkurrera med fossila bränslen. Idag 

rapporteras dock produktionskostnader på $8-13 per kg (52,8-86,6 kr/kg) (Bjorkwoll m.fl, 2011). 

Enligt en undersökning genomförd på Island pendlar priset på vätgasstationer idag mellan $9-15 

per kg (59,9-99,9 kr/kg) för länder i Norden. Detta ger en total kostnad som är högre än för 

bensinbilar som används som jämförelsebränsle och en driftskostnad som är 15,9 % högre per 

100 km (Bjorkwoll m.fl, 2011). 

Ett pris på vätgas som ligger under $10 per kilo (66,6 kr/kg) inklusive skatter och avgifter, ger en 

liknande körekonomi som för bensinbilar idag. Dock kan det bli svårt att nå upp till den nivån 

om hänsyn skall tas till avkastningskrav och vinstkrav för företagen som driver verksamheten 

(Bjorkwoll m.fl, 2011). 

Flera olika typer av tankstationer för vätgas är möjliga, och investeringskostnaden skiljer betydligt 

beroende på om det är en centraliserad eller decentraliserad produktion. Weinert (2005) 

genomförde en stor kartläggning av olika tankstationsalternativ och fann då att 

investeringskostnaderna varierade mellan $500 000-$5 miljoner (3,33-33,3 miljoner SEK) 

beroende på geografisk plats, distributionsalternativ och kapacitet.  

En tankstation som matas med färdigproducerad och komprimerad vätgas utifrån beräknades ha 

en investeringskostnad på $583 000 (3,88 miljoner SEK) och driftskostnader som uppgick till ca 

$80 000 (532 000 SEK) per år. Detta gäller för en station som har en kapacitet på 100 kg/dag 

(Weinert, 2005). 
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6 Metod och modell 

Modellering är ett sätt att begränsa och beräkna den komplexa verkligheten. Modellen använd i 

denna rapport är nedbruten i flertalet steg och redovisas i avsnitt 6.1 samt 6.2. 

Nödvändiga matematiska beräkningar löses med hjälp av Matlab. De ekvationer som presenteras 

nedan programmeras in i Matlab för att enkelt och överskådligt kunna presentera resultatet i 

avsnitt 7. Fördelen med Matlab är dess enkla programmering och variabelinmatning vilket 

medför möjlighet att förändra koden i känslighetsanalysen eller om nödvändigt, programmera om 

vissa delar. 

Inhämtning av beräkningsekvationer har hämtats ur aktuella forskningsrapporter samt i samråd 

med professorer på KTH. Vissa ekvationer har hämtats ur studielitteratur som används på KTH. 

Som jämförelsebränsle för de resultat vi får fram kommer bensin att användas. Detta för att 

bensin är det vanligaste bränslet i personbilar idag (IPCC, 2007) samt ett drivmedel som baseras 

enbart på fossila bränslen och därmed tillhör den typ av drivmedel som behöver fasas ut på 

grund av omvandlingstrycken (se avsnitt 2). 

6.1 Energibalans 

Det finns flertalet metoder för att beräkna energibalanser, där en konventionell metod (Ekvation 

1) är att beräkna kvoten mellan energiinnehållet i framställt bränsle och energiåtgång vid 

framställande till användning utan att inkludera fordonstekniken. Denna metod kallas även well to 

tank-analys (Grahn m.fl., 2010 ; Joint Commission Centre, 2007). 

    
  

     
     (Ekvation 1) 

Där 

EB [-]   Bränslets energikvot  

Ei  [J/kg]  Energiinnehåll färdig produkt  

Ep [J/kg]   Energiåtgång vid produktion  

Ed  [J/kg]  Energiåtgång vid distribution  

Ovanstående ekvation tar inte hänsyn till verkningsgraden i motorn samt eventuella 

energiförluster vid förbrukning av de olika bränslena. Med bakgrund av detta utnyttjas en utökad 

modell (Ekvation 2) som inkluderar till fler parametrar och därmed belyser olika aspekter av 

motorernas samt bränsleanvändningens för- och nackdelar. 

    
  

        
    (Ekvation 2) 

Där 

Eu [J/kg]   Nyttig energi utvunnen ur motorn  

Ef [J/kg]   Energiförluster i motorn 

Modellen är alltså mer omfattande, då den tar hänsyn till alla delar i kedjan från produktion till 

användning vilket även kallas well-to-wheel analys (Grahn m.fl, 2010 ; Bossel, 2003b). 

Systemgränser för modellen börjar vid produktion och slutar efter användning vilket visas i figur 

18.  

Energiåtgång och eventuella energiförluster i infrastruktur och vid infrastrukturutbyggnad för 

råvaror, som naturgaspipelines och elnät, behandlas inte i denna rapport.  
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6.1.1 Energiåtgång vid Produktion 

Storskalig produktion förutsätts på grund av de stora kvantiteter som behövs i händelse av en 

kommersialisering av bränslecellen. Den effektivaste och mognaste tekniken för reformering av 

fossila bränslen är ångreformering av naturgas. Denna metod kompletteras av det potentiellt 

koldioxidneutrala alternativet alkalisk vattenelektrolys, vilken är den mognaste elektrolysmetoden 

och därför troligast för storskalig kommersialisering.  

Ångreformering av naturgas  

För att få fram energibehovet per framställt kilo vätgas måste den tillförda energin fördelas på 

den producerade massan vätgas. Den tillförda energin i ett ångreformeringskraftverk är i 

formerna naturgas, elektricitet samt ånga (Spath och Mann, 2001). Data för inparametrar hämtas 

från verklig produktionsanläggning enligt Spath och Mann (2001). Detta beskrivs av ekvation 3:

  

          
                                 

       
     (Ekvation 3)  

Där     

Ep,ångref [J/kg]  Energibehovet per kg tillverkad vätgas  

Figur 18 - illustration av delstegen i energibalansen med tillhörande systemgränser 
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   [kg]   Massa förbrukad naturgas per dag  
ENG [J/kg]  Kalometriska värmevärdet för naturgas  

    [kg]  Massa producerad vätgas per dag  

Elektricitet [J]  Förbrukad elektrisk energi  

      [kg]  Massan producerad ånga  

      [J/kg]  Förbrukad energi per kg producerad ånga  

Alkalisk vattenelektrolys 

Vattenelektrolys är en energikrävande process som fullständigt drivs av elektricitet och sker enligt 

ekvation 4 (Kruse m.fl., 2002):   

e-+ H2O  ½ O2 + H2     (Ekvation 4) 

För en alkalisk vattenelektrolysanläggning är den största energiåtgången i omvandlingen, men  

delar av energin krävs för att driva anläggningen. Norsk Hydro som är världsledande driver en av 

de mest effektiva anläggningarna för storskalig alkalisk vattenelektrolys idag och denna 

anläggningseffektivitet är utgångspunkt för beräkningarna (Kruse m.fl., 2002). Energiåtgången är i 

Kruse m.fl. (2002) angiven i kWh per producerad normalkubikmeter vätgas och räknas därför om 

till energiåtgången per kg tillverkad vätgas. Energiåtgången beskrivs av ekvation 5:  

                     
    (Ekvation 5) 

Där  

Ep,elektrolys  [kWh/kg] Energibehovet per kg tillverkat vätgas  

fel [kWh]  Förbrukad elenergi per dag  

   
 [kg]  Massa producerad vätgas per dag 

6.1.2 Energiåtgång vid distribution 

Distributionsmodellen inkluderar komprimering av vätgas för transport i pipelines över långa 

sträckor. Pipelinenätet kan inte byggas ut till alla tankstationer och transport från pipeline-

slutstationer förutsätts därför ske med lastbil. Förutsättningarna skiljer mellan transport i pipeline 

och lastbil varför ytterligare en kompression krävs för att möjliggöra bytet av transportmedel.  

Komprimering av gas 

För ideala gaser och gaser som befinner sig på en temperatur långt ovan kokningstemperaturen, 

som vätgas, beskrivs processen för kompression bäst enligt termodynamiska ekvationen för 

adiabatiskt kompression (Ekvation 6). För transport i pipelines över långa sträckor krävs enligt 

Takahashi (2008) minst 7 MPa. Vätgas produceras under tryck, mellan 0,3-2 MPa i 

ångreformering  och upp till 2,5 MPa vid alkalisk vattenelektrolys (IEA, 2006). Producerad vätgas 

antas därför ha trycket 1 MPa. Kompressionen antas därför ske från 1 MPa till 10 MPa. Utöver 

detta antas kompressorn ha en verkningsgrad på 50 %, vilket ökar energibehovet med en faktor 2 

(Klell m.fl., 2007):  

   [
 

   
]     [ 

  

  
          ]        (Ekvation 6) 

  

Där  

Ek [J/kg]    Specifikt kompressionsarbete  
p0 [Pa]  Initialtryck 
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p1 [Pa]  Sluttryck 
v0 [m

3/kg]  Initial volymitet 
γ  [-] Adiabatisk Koefficient 

Pipeline-transport 

För beräkning av energiåtgången vid pipelinetransport utförs termodynamiska beräkningar på 

flöde i rör. Enligt Havtun (2012) kan vätgasen antas vara inkompressibel vid beräkningar av flöde 

i rör vilket Bernoullis ekvation med förluster beskriver (ekvation 7) (Havtun, 1997):  

 
  

 
 

  
 

 
     

  

 
 

  
 

 
     

   

 
   (Ekvation 7) 

Där tryckfallet beräknas som en summa av två deltryckfall enligt ekvation 8 (Havtun, 1997):  

                  (Ekvation 8) 

Där 

Δpf [Pa] Total tryckförlust 

ΔpfF [Pa] Friktionstryckförluster 

ΔpfS [Pa] Sekundär tryckförlust  

I långa rörsystem är de sekundära tryckförlusterna försumbara i relation till tryckförlusterna som 

kommer av friktion (Yamaguchi, 2008). Tryckförlusterna till följd av friktion beskriver därför 

energiförlusterna per transporterat kg vätgas, som följer av pipelinetransporten, enligt ekvation 9:   

            

 
    (Ekvation 9) 

Där   

f1 [-] Friktionsfaktor  

  [kg/m3] Densitet  
w [m/s] Flödeshastighet 

L [m] Rörlängd 

d [m] Rördiameter 

Beräkning av Reynolds tal (ekvation 10) kommer att visa att flödet är turbulent:  

   
  

 
 

   

 
     (Ekvation 10) 

Där  

ν [m2/s] Kinematisk viskositet  

μ [kg/ms] Dynamisk viskositet 

Enligt Nikuradse beskrivs friktionsfaktorn för turbulent flöde i rör vid 105 < Re < 10 enligt 

ekvation 11 (Havtun, 1997): 

                           (Ekvation 11)  

Energiförlusterna kommer av den återkompression som behöver göras, som är nödvändig på 

grund av tryckfallet längs rörledningen. Enligt Bossel (2006) är kompressorer vanligtvis placerade 

var 15:e mil vilket i ekvation 12 ger den totala energiförlusten per kilo.  

           [
 

   
]                [ 

  

           
          ]           (Ekvation 12)   

Där  
E [J/kg]    Specifikt kompressionsarbete  
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Δpf [Pa]  Total tryckförlust 
p1 [Pa]  Sluttryck 
v0 [m

3/kg]  Initial volymitet 
γ  [-] Adiabatisk Koefficient 
Lp [mil] Antagen medeltransportsträcka för ett kg vätgas i pipeline 

Flödeshastigheten är enligt Bossel (2006) normalt 10 m/s i naturgaspipelines och enligt Gilette 

och Kolpa (2007) flödar vätgas ungefär tre gånger så snabbt som naturgas. Flödeshastigheten 

antas därför till 30 m/s. Likt ekvation 6 beskrivs kompressionen bäst enligt termodynamiska 

ekvationen för adiabatiskt kompression, men i detta fall med införandet av antalet kompressorer.   

Modellen bortser från energibehovet vid byggnationen av pipelines.  

Ytterligare kompression av vätgas 

Vätgas som transporteras i pipeline har inte optimalt tryck för lastbilstransport, då vätgas under 

lågt tryck inte har tillräcklig vikt per volym för att lastbilstransport skall vara ett rimligt alternativ 

(Bossel, 2006). Ytterligare komprimering krävs därför i navet som kopplar samman pipelines och 

lastbilscentralen. 

Likt ekvation 6 är det ideala gaser och gaser som befinner sig på en temperatur långt ovan 

kokningstemperaturen. Därför användes samma formel för adiabatisk kompression, dock med 

nytt initialtryck och volymitet. För att nå upp i nödvändigt tryck för lastbilstransport krävs en 

kompression till 35 MPa enligt ekvation 13 (Bossel, 2006):  

   [
 

   
]     [ 

  

  
          ]        (Ekvation 13)  

Där  
Ek [J/kg]    Specifikt kompressionsarbete  
p0 [Pa]  Initialtryck 
p1 [Pa]  Sluttryck 
v0 [m

3/kg]  Initial volymitet 
γ  [-] Adiabatisk Koefficient 

Lastbilstransport 

Lastbilstransporten är tänkt att förflytta vätgasen från olika centrala nav ut till tankstationerna. 

Komprimerad vätgas transporteras vid 35 MPa. Lastbilar med en totalvikt på 40 ton är utrustade 

med lämpliga behållare för förvaringen av vätgasen som då rymmer ca 800 kg (Lipman, 2011). 

Energiåtgången är då endast beroende av transportsträckan och bränsleförbrukningen enligt 

ekvation 14:  

    
        

      

     (Ekvation 14) 

Där  
ELb [J/kg] Specifik energiåtgång vid lastbilstransport  
LLb [mil]  Antagen medeltransportsträcka för ett kg vätgas i lastbil 
FLb [m

3/mil] Lastbilens bränsleförbrukning  
Ei [J/m3] Kalometriska värmevärdet för lastbilsbränslet 
mH2,Lb [kg] Massan transporterad vätgas per last 
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6.1.3 Energiåtgång vid Användning 

Det är denna del som skiljer sig från den konventionella energibalansen som presenterades i 

avsnitt 7.1, skillnaden mellan well to tank och well to wheel. Syftet är att beakta energiåtgången i 

drivsystemet.  

Slutkompression 

Bränslecellsbilens vätgasbehållare har möjlighet att lagra vätgas vid ett högre tryck än vid 

lastbilstransporten. Ytterligare kompression är därför nödvändig. Denna kompression blir likt de 

övriga (ekvation 6 & 13) en adiabatisk kompression (Ekvation 15), dock med nytt initialtryck och 

volymitet (Bossel, 2006). Vi antar att utvecklingen av vätgasbehållare med kapacitet upp till 70 

MPa är fullbordad vid en kommersialisering. Slutkompressionen sker därför mellan trycken 35 

MPa och 70 MPa.   

   [
 

   
]     [ 

  

  
          ]        (Ekvation 15) 

Där  
Ek [J/kg]    Specifikt kompressionsarbete  
p0 [Pa]  Initialtryck 
p1 [Pa]  Sluttryck 
v0 [m

3/kg]  Initial volymitet 
γ  [-] Adiabatisk Koefficient 

Förluster i drivsystemet 

Bränslecellen kommer att matas med vätgas som har en specifik energi per massa, men det är 

enbart en del av detta som kommer att omvandlas till rörelseenergi, beroende på förluster i 

bränslecell och elmotor. För att beräkna förlusterna utnyttjas kalometriska värmevärdet för 

vätgas, samt den energi som inte omvandlas till rörelseenergi enligt ekvation 16:  

                     (Ekvation 16)  

Där:  

EDs [J/kg] Energiförlusterna i drivsystemet 

EH2 [J/kg] Kalometriska värmevärdet för vätgas  

ηBC [-] Verkningsgrad i bränslecell 
ηE [-] Verkningsgrad i elmotor 

Verkningsgraden i bränslecellen antas vara 83 % (World Energy Council, 2012) och 

verkningsgraden i elmotorn antas till 80 % (Discovery, 2012). 

6.2 Kostnader 

Relevanta kostnader att jämföra mellan olika drivmedelslinor är dels kostnaden att framföra bilen 

per längdenhet samt den totala livscykelskostnaden. För att finna kostnaden för att framföra bilen 

måste hänsyn tas till bränslekostnader och förbrukning enligt ekvation 17: 

                (Ekvation 17) 

Kdrift [SEK/mil]  Driftskostnad  

Kb  [SEK/kg)] Bränslekostnader  

Fb  [kg/mil]  Bränsleförbrukning  
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Modellen ger en klar och jämförbar bild mellan olika driftsalternativ i dagsläget. Analysen 

fokuserar på kostnaden för bränslet i en utbredd infrastruktur för att göra jämförelsen mellan de 

olika driftsalternativen rättvis.  

För att finna kostnaden måste hela kedjan för bränslet analyseras, vilket visas i figur 19 och 

ekvation 18. Det som beräknas är en livscykelkostnad.  

   (        )    (Ekvation 18) 

Där 

Kb [SEK/kg]  Kostnad per kg för bränslet  

Kp [SEK/kg]  Kostnad per kg för produktion  

Kd [SEK/kg]   Kostnad per kg för distribution 

Kt [SEK/kg]   Kostnad per kg för tankning 

 

 

Figur 19 - Illustration av delstegen vid kostnadsberäkningar med tillhörande systemgränser 

Precis som modellen för energibalansen börjar systemgränsen vid produktionen och slutar vid 

användning. Det innebär att kostnader för utbyggnad av infrastruktur för nödvändig infrastruktur 

för råvaror (naturgaspipelines och elnät) inte behandlas i denna rapport.  

6.2.1 Ekonomisk beräkningsmodell för investeringar 

I vissa delar uppkommer betydande investeringskostnader, såsom infrastrukturanläggningar som 

idag inte existerar, vilka kommer att inkluderas i kostnadsberäkningarna. Det innebär att 

kostnaden för vätgas kommer att belastas med t.ex. investeringskostnader för adekvat 

pipelineuppbyggnad. Den utnyttjade ekonomiska modellen är annuitetsmetoden (ekvation 19) 

som slår ut en investeringskostnad över den ekonomiska livslängden. 

    
  

 

   

  (
 

   
)
       (Ekvation 19) 

Där: 

Ac [SEK/år]  Årlig investeringskostnad  

I [SEK]  Total investeringskostnad  

r [%]  Räntestatsen   
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n [år]   Antalet avskrivningsår  

Den årliga investeringskostnaden kommer sedan räknas om till kostnad per kg vätgas för 

respektive del där investeringskostnader ingår. 

6.2.2 Produktion 

Produktionen avser de kostnader för fabriken som vätgasen kan åläggas direkt genom t.ex. drift 

av maskiner och indirekt genom t.ex. elektricitet förbrukad i anläggningen. Våra siffror behandlar 

redan uppbyggda anläggningar, varför inga investeringskostnader i detta skede kommer att belasta 

vätgasen. 

Ångreformering av naturgas  

Vid ångreformering av naturgas baseras kostnaderna på råvarupriset på naturgas samt den 

elektricitet som krävs för att driva anläggningen enligt ekvation 20. 

   
               

   

     (Ekvation 20) 

Där 

Kp [SEK/kg]  Kostnad per kg producerad vätgas 

    [SEK/m3] Kilopriset på naturgas  

    [m3]  Förbrukad volym naturgas per dag 

Pel [SEK/kWh] Kostnad per kilowattimme för el  

fel [kWh]  Förbrukade kilowattimmar per dag 

   
 [kg]  Massan producerad vätgas per dag 

Alkalisk vattenelektrolys 

Alkalisk vattenelektrolys är en process som endast förbrukar elektrisk energi. Kostnaden beräknas 

utifrån hur mycket energi processen kräver samt det aktuella elpriset. Enligt (Kruse m.fl., 2002) 

utgör kostnaden för elektricitet 2/3 av anläggningens totala driftskostnader, varför en 

multiplikationsfaktor av 3/2 läggs på i ekvation 21 för att erhålla den totala kostnaden för 

vätgasproduktion från alkalisk vattenelektrolys:   

    (                 )  
 

 
     (Ekvation 

21) 

Där:  

Kp [SEK/kg]  Kostnad per kg producerad vätgas 

Pel [SEK/kWh] Kostnad per kilowattimme för el  

Ep,elektrolys [kWh/kg] Krävd energi i kilowattimmar per producerat kg vätgas 

6.2.3 Distribution  

Distributionen beräknas bestå av dels de uträknade kompressionerna i del 6.1 samt kostnader för 

frakt genom lastbil samt pipelines. Kostnader att bära här blir investeringskostnader för den 

förväntade infrastrukturlösningen som krävs samt driftskostnader.  
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Kompression  

Kostnaden för kompression av vätgasen beräknas av hur mycket energi det krävs att komprimera 

gasen och det aktuella elpriset. Eftersom den totala kompressionen beräknat i ekvationerna (6), 

(13), (15) ger en total energi för alla kompressioner tas denna energi gånger elpriset i ekvation 22: 

              (Ekvation 22) 

Där 

Kk [SEK/kg]  Kostnad per kg komprimerad vätgas 

Pel [SEK/kWh] Kostnad per kilowattimme för el  

fel [kWh/kg]  Förbrukade kilowattimmar per kg komprimerad vätgas 

Pipeline-transport 

Investeringskostnader vid pipelinebyggnation är svårberäknade och beror på många faktorer. 

Investeringskostnaderna kommer därför baseras på formler framtagna av Parker (2004): 

                                                    

                                                         

                                      

Detta sammanfogat ger ekvation 23 som beräknar investeringskostnaden för pipelines:  

                                                              (Ekvation 23) 

Där  
D (tum)   Diameter på pipeline 
L (Amerikanska mil)  Längd på pipeline 

Kostnaden erhålls i amerikanska dollar och kommer att omräknas till svenska kronor med aktuell 

växelkurs. Kostnaden beräknas årsvis med annuitetsmetoden enligt ekvation 19. Kostnaden 

fördelas sedan per kg distribuerad vätgas enligt ekvation 24:  

           
                      

 ̇            
    (Ekvation 24) 

Där massflödet beräknas som följande enligt ekvation 25 (Havtun, 1997) 

 ̇  
 

 
           (Ekvation 25) 

Där 

Kpipelines [SEK/kg] Kostnad per kilo distribuerad vätgas 

 ̇ [kg/s]  Massflödet i pipeline 

d [m]  Diameter på pipeline  

v [m/s]  Flödeshastighet i pipeline 

  [kg/m3]  Densiteten på vätgasen 

 

Tryckfall sker längs rörledningarna och ytterligare kompression behövs för att upprätthålla 

trycket. Driftskostnaderna beräknas därför utifrån energibehovet för denna kompression samt 

det aktuella energipriset enligt ekvation 26:  

                            (Ekvation 26)  
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Där 

               [SEK/kg] Kostnad per kg transporterad vätgas  

    [kWh/kg]  Energibehovet per kg transporterad vätgas 

    [SEK/kWh] Aktuellt elpris 

Lastbilstransport 

Lastbilstransporten beror på många parametrar vid kostnadskalkylering. Investeringskostnaden 

beräknas per år som fasta kostnader med ett påslag för rörliga kostnader. Antaganden görs 

angående nyttjandegrad av lastbilen per dag. Ekvation 27 beräknar förbrukning per dag och antar 

att lastbilen körs under årets alla dagar. 

  
(           )    

  
   

 

 ̇  

   (Ekvation 27) 

Där 

K [SEK/kg]   Kostnad per kg vätgas  

FB [l/mil]   Bränsleförbrukning  

PB [SEK/l]   Bränslepris  

Lön + sociala avgifter [SEK/mil]  Kostnad för föraren 

Ac [SEK/år]   Investeringskostnaden per år enligt annuitetsmetoden 

L [mil/dag]    Daglig körstäcka 

   
 [kg/dag]   Massflödet transporterad vätgas angivet per dag  

6.2.4 Tankning 

För en ny vätgastankstation är det investeringen som är den stora kostnaden och de rörliga 

kostnaderna är förhållandevis små. Det finns flertalet olika tankstationer som varierar i storlek 

och geografisk plats, vilket gör att kostnaderna skiljer sig betydligt och hämtas från Weinert 

(2005). Investeringskostnaden beräknas med den ekonomiska livslängden enligt 

annuitetsmetoden (Ekvation 19). Årlig kostnad för underhåll och drift slås ut på varje kg vätgas 

som det finns kapacitet för enligt ekvation 28: 

   
     

         
    (Ekvation 28) 

Där 

K [SEK/kg]   Kostnad per kg vätgas  

Ac [SEK/År]  Grundinvesteringen beräknad per år enligt annuitetsmetoden 

Kapacitet [kg/År]  Beräknad kapacitet per år  

RK [SEK/kg] Rörlig kostnad  

6.2.5 Övriga kostnadsberäkningar 

För att ge ett helhetsperspektiv kommer kostnaden för att köpa och använda en personbil driven 

på bränsleceller att jämföras med dagens personbilsalternativ på marknaden. Totala kostnader för 

en personbils livslängd kommer att kunna ge läsaren ett bättre perspektiv på den totala kostnaden 

jämfört med drivlinor idag. Alla kostnader jämförs utan skattepåslag. De totala kostnaderna 

beräknas enligt ekvation 29:  

                    (Ekvation 29) 



-55- 
 

TK [SEK]   Total kostnad för bilens livslängd  

Ki [SEK]   Inköpskostnad  

Kdrift [SEK/mil]  Driftskostnad  

LL [mil]   Beräknad livslängd  

Detta ger en bra överblick och en god jämförelsemöjlighet med dagens alternativ. Eftersom 

driftskostnaden beror på bränslepriset, som beräknats tidigare i rapporten för vätgas, samt 

bränsleförbrukningen modifieras ekvation 29 för att utvärdera möjliga framtidsscenarion. 

Modifikationen sker med avsikt på procentuell förändring av bränslepris eller 

bränsleförbrukningen, samt förändring i investeringskostnad för bilen enligt ekvation 30.  

                             (Ekvation 30) 

x  [-] Årlig procentuell förändring av investeringskostnaden för en bil 

y [-] Årlig procentuell förändring av bränslekostnaden 

z [-] Årlig procentuell förändring av bränsleförbrukningen 

n [År]   Antal år som förändringen varit gällande 

Dessa scenarion kommer ge en indikation huruvida det är rimligt eller ej att förvänta sig en 

kommersialisering av personbilar drivna på bränsleceller och om så är fallet inom vilken tidsram.  

6.3 Parametrar för inmatning 

6.3.1 Pipeline-längder samt lastbilstransportsträcka 

Från de storskaliga producenterna måste pipelines dras till knytpunkter från vilket det skall 

distribueras till tankstationerna med lastbil. Energiåtgången i pipelines är beroende av 

pipelinelängden och i modellen måste därför en specifik medelsträcka för transport samt pipeline-

längd antas. Medeldistanssträckan antas till 45 mil, vilket med kompressorer placerade varje 15 

mil (Bossel, 2006) innebär 3 kompressioner på sträckan.    

Investeringskostnaden för byggnation av pipelines är kraftigt kopplat till den totala sträckan 

byggd pipeline. Byggnationen för ett pipelinesystem antas bekostas inom enskilda länder. För att 

täcka Sveriges behov krävs enligt (Adolfsson m.fl., 1999) 3139 km pipeline, vilket därför är den 

antagna sträckan vid beräkning av investeringskostnader för pipelines Diametern på pipelines har 

inverkan på både energiåtgången vid transport samt investeringskostnader och antas med stöd 

från del 4.2.6 till 1 meter, för att kunna tillgodose ett stort flöde.   

Vidare antas medeltransportsträckan för lastbilstransporten till 20 mil för att nå ut till de 

tankstationer som behövs, samt att lastbilen nyttjas till tre turer per dag under årets alla dagar, 

vilket baseras på antagen körsträcka ovan samt medelhastighet antagen i avsnitt 6.3.6. 

6.3.2 Elpris 

Enligt IEA:s rapport från 2010 ”Key World Statistics” skiljer elpriset mycket mellan olika länder i de 

industrialiserade länderna. Elpriset som valts ut är det för industrin, inte elpriset för konsumenter, 

och där ligger priset på mellan 0,0587-0,2761 $/kWh (39,7-187 öre/kWh) (IEA, 2010). 

Baserat på sammanställningen blir då det genomsnittliga elpriset för industrin, globalt sett, 0,1239 

$/kWh (84 öre/kWh) (IEA, 2010) vilket är det elpris som kommer att utgås ifrån i 

beräkningarna. 

Vindkraft är ett helt klimatneutralt produktionssätt för att producera elektricitet och ett elpris på 

el endast producerad från denna energikälla har beräknats. Investeringskostnad för en 
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vindkraftpark som kan försörja den största typen av elektrolysanläggningen, på 2 MW, har en 

investeringskostnad på €2 456 000, driftskostnader på €525 600 per år, med en beräknad 

livslängd på 20 år och en kalkylränta på 10 % (Vaasa Energi, 2012). Vindkraftskapaciteten är 6 

086 956 kWh per år (Vattenfall, 2012), vilket ger ett elpris på 1,1447 kr/kWh vilket visas i 

appendix del 1.   

6.3.3 Naturgaspriset 

Naturgaspriset handlas på flertalet marknader och priset skiljer kraftigt beroende på faktorer som 

kostnad på oljepris, kolpris, väder samt elpris (EIA, 2012). I USA har priserna på sistone sjunkit 

till rekordlåga nivåer (Indexmundi, 2012) medan priser i Europa har varit stabila under de senaste 

fem åren. 

Tabell 4 – Högsta, lägsta samt medelpriser på naturgas i USA & Europa 2008-2012 

 EUROPA USA 

Högsta pris (USD/1000 m3) 572 456 

Lägsta pris (USD/1000 m3) 222 72 

Medelpris (USD/1000 m3) 397 264 

I tabell 4 visas priserna för 2008-2012 per tusen kubikmeter i Europa och USA. Medelpriset för 

Europa och USA landar på 330 USD/1000 m3. Det är i dessa regioner en eventuell 

kommersialisering förväntas ske först. Energy Information Administration (EIA, 2012) beräknar att 

priserna på naturgas kommer att öka, dock marginellt då kolefterfrågan balaserar prisutvecklingen 

på naturgas. Priset antas därför vara stabilt de kommande åren och det antagna priset för naturgas 

är 330 USD/1000 m3 (2197,8 SEK/m3) vilket ligger inom prisintervallet för 2008-2012.  

6.3.4 Kalkylränta investeringar 

De kapitalkrävande investeringarna som behövs för att realisera en kommersialisering av 

bränslecellsbilen beräknas med annuitetsmetoden enligt ekvation 19, där en kalkylränta vanligvis 

baseras på företagets avkastningskrav samt risken med investeringen. Investeringarna antas i 

modellen dock vara befriat från såväl vinstkrav som lånebehov och den riskfria räntan antas 

därför som kalkylränta. Den riskfria räntan antas vara medianvärde av den 10 åriga riskfria räntan 

år 2012. Kalkylräntan antas till 2,4 % (Avanza Bank, 2012).    

6.3.5 Bränslepriser och energiinnehåll 

I ekvation 24 berörande lastbilstransporter är bränslepriset en inparameter, vilken kan variera 

kraftigt beroende på global placering. Enligt Automobil Association skiljer priserna mycket åt mellan 

USA och Europa som är de huvudsakliga geografiska fokusområdena. Priserna för diesel varierar 

mellan 6-14 kr/liter (AA, 2010) och på grund av den senaste tidens kraftiga ökning av 

bränslepriser (SPB, 2012) är ett högt bränslepris ett rimligt antagande. 

Lastbilstransporten antas ske med diesel som drivmedel (inledningsvis är detta ett troligt scenario, 

även om kommersialiseringen av vätgasbilar kan leda till att även lastbilar drivs på vätgas), och 

priset antas till 14 kr/liter.  

Som jämförelse till vätgasen kommer bensinpriset att användas. Eftersom modellen inte tar 

hänsyn till skatter, avgifter och vinstkrav för vätgasen kommer dessa kostnader att dras av från 

bensinpriset för att få en jämförbar kostnad (SPBI, 2012). 
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Enligt SPBI (2012) är försäljningspriset för bensin i Sverige 15,04 kr/liter. Av detta är momsen 

3,01 kr/liter, skatten är 5,37 kr/liter och bruttomarginalen 1,42 kr/liter. Kvar blir då 

produktionskostnaden som uppgår till 5,24 kr per liter vilket också är den siffra som används för 

jämförelse med vätgaskostnaden. 

För att kunna jämföra energibalanser måste vissa nödvändiga data för bensin hittas. Enligt 

Process (2006) är energibalansen i bensin ungefär 10, vilket innebär att det färdiga bränslet vid 

pump innehåller ca 10 gånger mer energi än det gått åt för att framställa det. Med en antagen 

verkningsgrad på 20 % (Discovery, 2012) blir då energibalansen 2 för bensin. 

6.3.6 Bränsleförbrukning för lasbilar 

Enligt Hammarström och Reza Yahya (2007) är bränsleförbrukningen för tunga lastbilar (44 480 

kg) mellan 4,43 – 4,70 liter/mil, på medelhastighetsintervallet 80,1 – 91,5 km/h. Vid en 

medelhastighet av 83,9 km/h är förbrukningen 4,52 liter/km, vilket är den förbrukning som antas 

i beräkningarna.   

6.3.7 Inköpskostnader och avskrivningstid 

Investeringskostaderna för en lastbil, specialiserad på transport av vätgas (se 5.2.4) antas vara 

$250 000 (Amos, 1998) till $300 000 (DOE, 2008) vilket motsvarar 1,65-2 miljoner SEK med en 

antagen rak avskrivningstid på 5 år (Amos, 1998). En kostnad på $275 000 vilket motsvarar 

1 831 500 SEK väljs därför. 

Avskrivningstiden på ett pipelinesystem antas vara 30 år (Adolfsson m.fl., 1999) och detsamma 

för en tankstation (Weinert, 2005). 

6.3.8 Valutakurser 

Växelkursen mellan SEK och USD gäller från 2012-04-17 och är 6,66 SEK/USD  

Växelkursen mellan SEK och Euro gäller från 2012-04-17 och är 8,89 SEK/USD 

(Växelkurser.se, (2012)). 

6.3.9 Inparametrar för modellering av framtidsscenario 

I syfte att ge en indikation om huruvida det är rimligt eller ej att förvänta sig en kommersialisering 

av bränslecellsdrivna personbilar och i så är fallet inom vilken tidsram antas procentuella årliga 

förändringar av produktionskostnaden för en personbil, bränslekostnaden och 

bränsleförbrukningen för en personbil (se ekvation 29). Förändringen i produktionskostnad och 

bränsleförbrukning antas för PEMFC-personbil och bensindriven personbil. Den procentuella 

förändringen av bränslepriset för vätgas antas inte vara beroende av produktionsmetod. Tre olika 

scenarion antas i syfte att finna ett base-case, best-case och worst-case scenario.    

Base-case:  

Detta är huvudscenariot, vilket anses vara den mest troliga utvecklingen. Bensinpriset har 

historiskt sett ökat de senaste åren (SPBI, 2012) och antas fortsätta att öka. Vätgaspriset antas 

sjunka, på grund av produktionsförbättringar. Investeringskostnaden vid köp av en bensinbil 

antas vara konstant. Investeringskostnaden för en PEMFC-bil antas sjunka, på grund av material- 

och tillverkningsutveckling av bränsleceller. Bränsleförbrukningen antas sjunka för både 

bensinbilen och PEMFC-bilen, dock antas minskningen vara något kraftigare för 

bränslecellsbilen, eftersom det är en nyare teknik vilket oftast innebär större 

förbättringsmöjligheter.  De siffror som antas för base-case scenariot redovisas i tabell 5 nedan:  
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 Tabell 5 - Antagna värden för scenario 1 "base-case" 

 Bensinpris Vätgaspris Kostnad 

PEMFC 

Bränsleförbrukning 

PEMFC 

Bränsleförbrukning 

bensinbil 

Årlig 

Procentuell 

förändring 

+ 2,5 % - 2,5 % - 2 % - 1,1 % - 0,8 % 

Best-case: 

Detta scenario modellerar en framtid som gynnar konkurrenskraften för bränslecellsbilen 

gentemot bensinbilen. Bensinpriset antas därför öka kraftigare än i base-case scenariot. 

Vätgaspriset, investeringskostnaden för en PEMFC-bil och bränsleförbrukningen för en 

PEMFC-bil antas sjunka kraftigare än i base-case scenariot. Bränsleförbrukningen för en bensinbil 

antas sjunka i långsammare takt än i base-case scenariot. De siffror som antas för best-case scenariot 

redovisas i tabell 6 nedan: 

Tabell 6 - Antagna värden för scenario 2 "best-case" 

 Bensinpris Vätgaspris Pris 

PEMFC 

Bränsleförbrukning 

PEMFC 

Bränsleförbrukning 

bensinbil 

Årlig 

Procentuell 

förändring 

+ 3,5 % - 3 % - 2,5 % - 1,3 % - 0,5 % 

Worst-case 

Detta scenario modellerar en framtid som minskar konkurrenskraften för bränslecellsbilen 

gentemot bensinbilen. Bensinpriset antas därför öka i långsammare takt än i base-case scenariot. 

Vätgaspriset, investeringskostnaden för en PEMFC-bil och bränsleförbrukningen för en 

PEMFC-bil antas sjunka i långsammare takt än i base-case scenariot. Bränsleförbrukningen för en 

bensinbil antas sjunka kraftigare än i base-case scenariot. De siffror som antas för Worst-case 

scenariot redovisas i tabell 7 nedan: 

Tabell 7 - Antagna värden för scenario 3 "worst-case" 

 Bensinpris Vätgaspris Pris 

PEMFC 

Bränsleförbrukning 

PEMFC 

Bränsleförbrukning 

bensinbil 

Årlig 

Procentuell 

förändring 

+ 2 % - 2 % - 1,5 % - 1 % - 1% 
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7 Resultat  

Nedan presenteras rapportens resultat, baserade på metod och beräkningsstrategi i avsnitt 6. I 

Appendix bifogas beräkningar samt ingångsvariabler. 

7.1 Energibalans 

I figur 20 prestenteras energiåtgången för varje del i vätgaskedjan. Resultatet visar tydligt vilka 

delar av kedjan som står för störst energiåtgång.  

 

Figur 20 - Resultat, visar energiåtgång samt eventuell förluster per delprocess 

Energiåtgången är störst för de båda produktionsmetoderna följt av förlusterna i drivsystemet. 

Resultatet visar att mer än hälften av energin förbrukas i produktionsstadiet oavsett 

produktionsmetod. Energiåtgången i distributionen är liten i förhållande till produktionen.  

Tabell 8 redovisar den totala energiåtgången för produktion, distribution och användning av 

vätgas. Då distributions och användning är samma oavsett produktionsmetod, redovisas 

resultatet med avseende på produktionsmetod.  

Tabell 8 - Slutresultat energiåtgång per produktionsmetod 

 Ångreformering [MJ/kgH2] Elektrolys [MJ/kgH2] 

Energiåtgång  277,18 265,12 

Det framgår att den energiåtgången för de olika produktionsmetoderna inte skiljer sig mer än 6,7 

%. Eftersom övriga delar i kedjan är densamma, oavsett produktionsmetod, är den totala 

skillnaden i energiåtgång beroende på produktionsmetod inte större än 4,5 %.  

I figur 21 redovisas energibalansen, beräknat utifrån det kalometriska värmevärdet för vätgas. 

Resultatet redovisas med avseende på produktionssätt och jämförs med energibalansen för 

bensin. 
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Figur 21 - Energibalansjämförelse mellan vätgas och bensin 

Energibalansen för båda produktionsmetoderna är cirka 0,5 vilket innebär att det går åt dubbelt 

så mycket energi i produktion, distribution och användning av ett kg vätgas som det går att 

utvinna i form av nyttig energi. Jämfört med bensin går det åt fyra gånger mer energi än vad som 

går att få ut i nyttig energi. 

7.2 Kostnadsberäkningar 

I figur 22 redovisas de beräknade kostnaderna för de olika delstegen i vätgaskedjan. Viktigt att 

notera är att alla kostnader redovisas utan skattepåslag, subventioner eller andra kostnadspålägg. 

Produktionsmetoden elektrolys redovisas i stapel två och tre med elpriser från energimixen samt 

förnybar el från vindkraft i respektive stapel. 

  

Figur 22 - Kostnad för vätgas nedbrutet i delprocesser 

Vid analys av hela vätgaskedjan delas kostnaderna för kompression, distribution och tankstation 

oavsett produktionsmetod. Ångreformering av naturgas är det klart billigaste 
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produktionsalternativet följt av elektrolys med elektricitet från energimixen. Att producera 

förnybar vätgas från vindkraft är det dyraste alternativet.  

I tabell 6 redovisas den totala kostnaden för hela vätgaskedjan, med avseende på de tre olika 

produktionsmetoderna, ångreformering av naturgas, elektrolys med elektricitet från blandade 

energikällor och elektrolys med förnybar vindkraftsproducerad elektricitet.  

Tabell 9 - Kostnad för vätgas för olika produktionsmetoder 

 Ångreformering 

[SEK/kgH2] 

Elektrolys elmix 

[SEK/kgH2] 

Elektrolys vind-el 

[SEK/kgH2] 

Total kostnad 32,42 66,84 80,59 

Priset för vätgas varierar kraftigt beroende på vilket produktionsalternativ som väljs. Att 

producera vätgas från förnybar vindkraftsproducerad elektricitet är nästan tre gånger så dyrt som 

att producera vätgas genom ångreformering av naturgas. 

I tabell 10 jämförs driftskostnaderna för vätgasbilen med kostnaderna för bensinbilen. Även 

kostnaderna för bränslena i de enheter de handlas redovisas. Viktigt att notera är att dessa 

kostnader inte är direkt jämförbara då bensin handlas i SEK/liter och vätgas i SEK/kg. Kostnad 

per mil är dock helt jämförbart.  

Tabell 10 - Kostnadsjämförelse mellan bensin och vätgas per mil. Siffran till vänster är utgångskostnad 

 Kostnad per kg eller liter 

[SEK/l] eller [SEK/kg]  

Kostnad per mil 

[SEK/mil] 

Bensin (l) 5,24 3,41 

Ångreformering (kg) 32,42 3,89 

Elektrolys elmix (kg) 66,84 8,02 

Elektrolys vind-el (kg) 80,59 9,67 

Det är förknippat med högre kostnad att framföra fordonet med vätgas som bränsle oavsett 

vilken produktionsmetod som används. Bensin är alltså ett billigare alternativ sett till kostnad per 

mil. 

Med hänsyn taget till de förväntade inköpspriserna för bränslecellsbilar i storskalig produktion, 

och kostnaden för en bensinbil, redovisas den totala kostnaden för att köpa och framföra fordon 

i figur 23. 
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Figur 23 - Livscykelkostnader för PEMFC med tre olika vätgasproduktionsmetoder samt bensinbil 

Att framföra ett fordon på bensin är betydligt billigare än motsvarande vätgasalternativ. Sett 

under fordonets beräknade livstid (30 000 mil) blir kostnaderna för vätgasbilen ca 2-3 gånger så 

höga, beroende på produktionsmetod för vätgasen. 
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7.2.1  Framtidsscenario base-case 

Det finns ett stort antal framtidsscenarion, där ett base-case baseras på kostnadsutvecklingen som 

redovisas i tabell 5 i avsnitt. Kostnaden för bensinbilen antas vara konstant.  

Base-case scenariots kostnadsutveckling för personbil med bensinmotor och bränslecellsdriven 

personbil, med olika produktionsmetoder för vätgasen, redovisas i figur 24.  

 

 

Figur 24 - Ett framtidsscenario för livscykelkostnader för fordon baserade på olika bränslen 

Bensinbilen har klart lägst pris i dagsläget, men bränslecellsbilen med vätgas producerad genom 

ångreformering av naturgas blir billigare mellan år 2033-2034 och elektolys med el från 

energimixen kan mäta sig med bensinbilen först om  2039 år. Värt att notera är att det helt 

förnybara alternativet är ekonomiskt jämförbart först om cirka 30 år, vilket är kring  år 2032 

enligt detta scenario. 
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7.2.2  Framtidsscenario best-case 

Vid en positiv kostnadsutveckling för bränslecellsbilar och vätgas, samt en kraftig ökning av 

bensinpriset tillsammans med en svag förbättring av bensinbilars bränsleförbrukning bör 

konkurrenskraften för bränslecellsbilen öka jämfört med base-case scenariot. Best-case scenariot 

baseras på de den kostnadsutveckling som redovisas i tabell 6 i avsnitt 6.3.9.  

Best-case scenariots kostnadsutveckling för personbil med bensinmotor och bränslecellsdriven 

personbil, med olika produktionsmetoder för vätgasen, redovisas i figur 25.  

 

 

 

Figur 25 - Ett framtidsscenario för livscykelkostnader för fordon baserade på olika bränslen 

Diagrammet visar att skärningspunkterna för bensinbilens och bränslecellsbilens kostnader 

förskjutits åt vänster. I detta scenario kan bränslecellsbilen med vätgas från ångreformering kunna 

konkurrera kostnadsmässigt med bensinbilen ca år 2027-2028. Med vätgas producerat från 

elektrolys blir samma årtal 2031-2033. 
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7.2.3  Framtidsscenario worst-case 

Vid en mindre positiv kostnadsutveckling för bränslecellsbilar och vätgas, samt en svagare ökning 

av bensinpriset tillsammans med en kraftigare förbättring av bensinbilars bränsleförbrukning bör 

konkurrenskraften för bränslecellsbilen minska jämfört med base-case scenariot. worst-case scenariot 

baseras på den kostnadsutveckling som redovisas i tabell 7 i avsnitt 6.3.9.  

Worst-case scenariots kostnadsutveckling för personbil med bensinmotor och bränslecellsdriven 

personbil, med olika produktionsmetoder för vätgasen, redovisas i figur 26.  

 

 

Figur 26 - Ett framtidsscenario för livscykelkostnader för fordon baserade på olika bränslen 

Detta scenario resulterar i att bränslecellsdrivna personbilar med vätgas från elektrolys inte 

kommer att kunna konkurrera kostnadsmässigt med bensinbilen under de kommande 30 åren, 

alltså innan år 2042. Scenariot visar att bränslecellsdrivna bilar med vätgas från ångreformering av 

naturgas inte kan konkurrera med bensinbilen förrän ca år 2041.  

 

  

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

SE
K

/L
iv

sl
än

gd
 f

ö
r 

b
ile

n
 

Antal år 

Framtidsscenario worst-case 

Bensinbil

Ångreformering

Elektrolys elmix

Elektrolys vind-el



-66- 
 

8 Känslighetsanalys 

Resultatet pekar på en energibalans som ligger runt 0,5 samt att bränslecellsbilen är ett dyrare 

alternativ till bensinbilen under den närmaste framtiden. Det är dock viktigt att utvärdera och 

testa modellen för att finna eventuella svagheter eller osäkerhetsparametrar. 

I 6.3 listas ett antal parametrar som varit utgångspunkt i beräkningarna med syftet att variera 

värdet på dessa och därigenom kontrollera känsligheten i modellen och därmed utröna vilka delar 

som har störst påverkan på resultaten. Parametrarna kommer att varieras med hänsyn taget till 

osäkerheten med vilken den har antagits. 

8.1 Energibalans 

I energibalansberäkningarna är de flesta inparametrar att betrakta som konstanter. Antingen är 

det naturvetenskapliga konstanter t.ex. värmevärdet för naturgas eller parametrar tagna från 

verkliga exempel av produktionsanläggningar som går på maximal kapacitet. De parametrar som 

grundas i ett antagande är längden på pipelines, samt sträckan på lastbilstransport och diametern 

på pipelinesen. 

Dessutom antas lastbilssträckan och pipelinessträckan vara beroende på så sätt att om den ena 

minskas måste den andra ökas för att kompensera för den uppkomna distansförlusten. I tabell 11 

visas hur energiförlusten förändras om sträckorna och diametern förändras. 

 Lastbils- 

sträcka [Mil] 

Pipelinesträcka 

[Mil] 

Pipelinediameter 

[m] 

Energiförlust 

[MJ/kg] 

Base-case 20 45 1,0 5,93 

Längre pipelines 15 50 1,0 6,59 

Längre 

lastbilssträcka 

25 40 1,0 5,23 

Längre diameter 20 45 1,2 5,22 

Kortare diameter 20 45 0,8 6,49 

Tabell 11 - Känslighetsanalys för pipeline och lastbil ur energisynpunkt 

Då lastbilssträckor kortas och ersätts med längre pipelines, ökar energianvändningen i 

distributionsdelen marginellt. Kortare pipelines innebär en minskning av energiåtgången med ca 

0,3 MJ/kg jämfört med base-case. 

Längre diameter minskar förlusterna och kortare diameter ökar förlusterna. En ökning av 

diametern med 50 % från 0,8-1,2 meter ger en minskning av energiförlusterna med 24 %. Det går 

dock att fastställa att pipelinelängd, lastbilssträcka samt diameter inte har avgörande betydelse för 

vätgasens slutgiltiga energibalans utan maximalt 1,5 MJ/kg H2 vilket motsvarar ca 1 % av 

vätgasens kalometriska värmevärde. 

8.2 Kostnadsberäkningar 

I del 6.3 görs flertalet antaganden, vilka berör kostnadsberäkningarna. Dessa antaganden kommer 

att varieras i detta avsnitt med antingen en procentsats kopplat till osäkerheten med vilken de har 

antagits eller varieras mellan maximala och minimala värden som hittats för aktuell parameter. 
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8.2.1 Pipelinelängd 

Den antagna investeringskostnaden för pipelines samt dess diameter beror på vilken yta den skall 

täckas. I tabell 12 visas hur kostnaden per kilo vätgas förändras i och med förändrade längder och 

diametrar på pipelinen. 

 Pipelinelängd 

investering [mil] 

Pipelinediameter 

[m] 

Kostnad pipeline 

[SEK/kg] 

Base-case 313,9 1,0 0,75 

Längre pipelines (+20 %) 376,7 1,0 0,90 

Kortare pipelines (-20 %) 251,1 1,0 0,60 

Längre diameter (+20 %) 313,9 1,2 0,90 

Kortare diameter (-20 %) 313,9 0,8 0,60 

Tabell 12 - Känslighetsanalys för pipeline och lastbil ur energisynpunkt 

 

Båda är proportionellt knutna till priset vilket innebär att både längre och bredare diameterar ökar 

priset på vätgas ty det ger högre investeringskostnader. Motsatsförhållande gäller för kortare och 

smalare pipelines som minskar kostnaden för vätgas per kilo på grund av lägre 

investeringskostnader. Prisfluktueringen är inte så stor och påverkar inte slutgiltiga kostnaden i 

stor utsträckning. Förändringen är maximalt ca 15 öre per kg vätgas. 

8.2.2 Elpris 

Elpriset ingår i alla beräkningar förutom lastbilstransport och tankstationskostnaden varför 

jämförelsepris blir det presenterade helhetsresultatet i 7.2.  

I del 6.3.2 listas högsta och lägsta elpris vilka är de som används i känslighetsanalysen. 

Ett lägre elpris påverkar totalpriset då många delar i vätgaskedjan nyttjar elektricitet. I tabell 13 

redovisas de nya kostnaderna för vätgas fördelat per kilo och produktionsmetod. Elpriset för 

elektrolys med elektricitet från vindkraft varieras inte då denna elektricitet antas komma från eget 

ägt vindkraftverk och därför ligger utanför marknaden och de prisförändringar som uppkommer 

beror på de andra delarna i vätgaskedjan 

 Ångreformering 

[SEK/kg] 

Elektrolys elmix 

[SEK/kg] 

Elektrolys vind-el 

[SEK/kg] 

Total kostnad (84 öre/kWh) 32,42 66,84 80,59 

Total kostnad (39,7 öre/kWh) 30,40 41,29 78,72 

Total kostnad (187 öre/kWh) 36,69 120,86 84,54 

Tabell 13 - Känslighetsanalys för elpriset ur kostnadssynpunkt 

 

Kostnaden för att producera vätgas sjunker med minskat elpris, framför allt för elektrolysen som 

enbart utnyttjar elektricitet i produktionsprocessen. Prisnivåerna för elektrolys närmar sig den för 

ångreformering vid kraftigt sänkt elpris och kostnaden för vätgas kan då nästan mäta sig med den 
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för t.ex. bensinbilar. Det totala priset för ångreformering minskar med ca 2 SEK per kg och 

elektrolysen blir ca 25 SEK per kg billigare med ett lägre elpris. 

Vid högre elpris visas att ångreformering inte påverkas mycket av elprishöjningar då det inte är en 

särskilt elektricitet-intensiv produktionsform. Ökningen uppgår endast till ca 4 SEK per kg. För 

elektrolys är dock elpriset helt avgörande för den slutgiltiga kostnaden och priset är 54 SEK per 

kg dyrare, vilket nästan är dubbelt så dyrt som base-case och tre gånger dyrare än att producera 

med ett lågt elpris. 

8.2.3 Naturgaspris 

Prisförändringen för naturgas grundar sig i lägsta och högsta priset på spot-marknaden i Europa 

och USA. De stora skillnaderna påverkar enbart kostnaden för ångreformering då det är den enda 

beräkning som är beroende av naturgas och dess prisförändringar. I tabell 14 visas skillnaden i 

kostnader för att tillverka vätgas per kilo. 

 Naturgaspris         

[SEK/m3] 

SMR produktionskostnad 

[SEK/kg] 

Base-case 2,2 9,14 

Högre inköpsspris 3,8 15,62 

Lägre inköpspris 0,48 2,20 

Tabell 14 - Känslighetsanalys för naturgaspriset ur kostnadssynpunkt 

Ångreformeringsmetoden baseras på naturgas som råvara vid framställning av vätgas och 

kostnaderna beror till stor del på naturgaspriset. En ökning från 2,2 till 3,8 SEK/m3 (ökning med 

72 %) ger en kostnadsökning på ca 71 % från 9,14 SEK/kg till 15,62 SEK/kg. Ett billigare 

naturgaspris har också stor inverkan på produktionskostnaden vid ångreformering av naturgas.  

8.2.4 Kalkylränta 

I 6.3.4 presenteras en kalkylränta som baseras på den riskfria räntan. För att undersöka hur 

priserna förändras med högre kalkylränta som ligger med i linje med den som vinstdrivande 

företag räknar med för att få en mer realistisk kostnadskalkyl ur företagssynpunkt. 

Som kalkylränta används 10 % vilket ger en högre investeringskostnad på grund av högre 

avkastningskrav på investeringen vilket visas i tabell 15 

 Ångreformering 

[SEK/kg] 

Elektrolys elmix 

[SEK/kg] 

Elektrolys vind-el 

[SEK/kg] 

Base-case  32,42 66,84 80,59 

Med kalkylränta 10 % 37,47 71,89 85,64 

Tabell 15 - Känslighetsanalys för olika kalkylräntor 

Priset ökar med ca 5 SEK/kgH2 för alla produktionssätt ty de stora investeringskostnaderna är de 

för pipelinenät, tankstationer samt lastbilstransport vilket är gemensamma kostnader för alla 

alternativ. Kalkylräntan påverkar tvivelsutan slutpriset och en ökning till 10 % påverkar 

kostnaderna per kg i storleksordning 6,3-15,6 %. 
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8.2.5 Inköpskostnader 

Det finns flertalet beräkningar för framtida investeringskostnader för lastbilar som avgör 

kostnaden för transporterad vätgas. I tabell 16 visas de nya kostnaderna räknad med både högre 

och lägre investeringskostnader för lastbilar anpassade för vätgastransport. 

 Inköpspris lastbil [SEK/st] Total kostnad [SEK/kgH2] 

Base-case 1 831 500 5,23 

Högre inköpsspris 2 000 000 5,26 

Lägre inköpspris 1 650 000 5,20 

Tabell 16 - Känslighetsanalys för investeringskostnad för lastbil ur kostnadssynpunkt 

Kostnaden för en lastbil påverkar bara slutkostnaden i storleksordningen några ören vilket inte 

blir en avgörande kostnad för det slutgiltiga vätgaspriset. 

8.2.6 Parametrar som ej varieras 

Dieselpriset och bränsleförbrukningen för lastbilar som antagits i avsnitt 6.3.5 och 6.3.6 kommer 

ej att känslighetsanalyseras då transporten via lastbil står för en relativt liten del av de totala 

kostnaderna och parametrarna anses inte vara av osäker karaktär. Förändringar kan komma att 

ske på lång sikt, men eftersom denna rapport främst syftar till att bedöma den snara framtiden 

anses värdena pålitliga.  

De avskrivningstider som antagits i 7.3.7 är ekonomisk livslängd och inte faktiska 

hållbarhetsförväntningar. Eftersom de värden som antagits är praxis inom givet område kommer 

de ej att känslighetsanalyseras. 

Växelkurserna är att betrakta som konstanter som enbart används i omräkningssyfte. Eftersom 

rapporten ej har en geografisk begränsning antas skillnader i valuta sakna betydelse för 

beräkningarna. 

  



-70- 
 

9 Slutsatser 

De slutsatser som kan konstateras i rapporten är följande: 

 Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) är den mest lämpade bränslecellen för 

personbilsdrift 

 Det finns idag två mogna storskaliga produktionsmetoder, Steam methane reforming (SMR) 

samt alkalisk elektrolys. Den senare är ett förnybart alternativ förutsatt att elektriciteten 

är förnybart producerad. 

 Den mest effektiva distributionsmetoden för storskalig centraliserad vätgasproduktion är 

ett omfattande pipelinenät med lastbilstransport som komplement. 

 Vätgas har en energibalans på ca 0,5 vilket innebär att det krävs dubbelt så mycket tillförd 

energi som är möjlig att utvinna. Eftersom bensin har en energibalans på ca 2 kommer 

det ätt krävas 4 gånger mer tillförd energi för att ersätta dagens drivmedel. 

 Produktionskostnaden för vätgas beräknades till mellan 9,14-37,51 SEK /kg H2 

beroende på produktionsmetod. 

 Driftskostnaderna per mil beräknas till 0,47-6,26 SEK/mil högre än bensinbilar. 

 Olika framtidsscenarion visar på en livscykelkostnadsbalans mellan bensin- och 

bränslecellsbilar inträffar mellan år 2027-2042. 

 Den övergripande slutsatsen är därför att det inte är möjligt att kommersialisera bränslecellsbilar, med PEMFC 

och vätgas som bränsle, inom en snar framtid. 
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10  Diskussion 

Efter att ha beräknat en möjlig produktion och distributionsmodell för vätgas kan vi konstatera 

att vätgas har en energibalans på ca 0,5 vilket innebär att dubbelt så mycket energi måste tillföras 

som det är möjligt att utvinna i slutändan. Produktionen och förlusterna i drivsystemet står för de 

största delarna av energiförlusten. Ur ett energiperspektiv är det inte särledes avgörande om 

produktionen sker genom alkalisk elektrolys eller ångreformering av naturgas, då energiåtgången 

för alkalisk elektrolys endast är 6,7 % högre. Jämfört med bensin är vätgas inte effektivt då det 

krävs fyra gånger mer energi för samma mängd användbar energi. 

Produktionskostnaderna för centraliserad storskalig ångreformering av naturgas uppgår till 9,14 

SEK per kg vätgas vilket jämfört med Lipman (2011) är en något högre siffra då han anger 

produktionskostnader på 5,2-7 SEK per kg vätgas. Enligt Bjorkwall m.fl (2011) rapporteras 

produktionskostnader för vätgas uppgå till 52,8-86,6 SEK per kg vätgas, vilket kraftigt överstiger 

de kostnader som beräknats i denna rapport, 9,14-37,51SEK per kg vätgas. Bjorkwalls 

rapporterade siffror är i storleksordningen av den totala kostnaden för vätgas, som beräknats i 

denna rapport, 32,42-80,59 SEK per kg vätgas.  

När det kommer till kostnadsberäkningar skulle bränslekostnaderna för en PEMFC-bil vara 0,47–

6,26 SEK högre per mil att framföra jämfört med en bensinbil. Prisskillnaderna beror på 

produktionsmetod för vätgas och produktionsmetod för använd elektricitet. Med hänsyn taget till 

förväntade produktionskostnader för PEMFC skulle den totala kostnaden uppgå till mellan 

618 627-445 205 SEK/år vilket är 214 000-387 000 SEK/år dyrare än en bensinbil, beroende på 

produktionsmetod av vätgas och produktionsmetod för använd elektricitet. 

Olika scenariomodelleringar visar sedan på framtidsutsikter för de olika fordonstyperna och där 

framgår tydligt att PEMFC i bästa fall kan ha liknande livscykelkostnader som en bensinbil år 

2027. I huvudscenariot når en bränslecellsbil, driven på den billigast producerade vätgasen, 

samma kostnad som bensinbilen ca år 2032-2033. Slutsatsen av detta är att det inte är troligt att 

en bränslecellsdriven personbil, med PEMFC och vätgas som bränsle, kommer kommersialiseras 

innan år 2020 som är bilindustrins förväntade lanseringstid.  

Om fokus riktas på den delen av resultatet som består av vätgas producerad av helt förnybar 

elektricitet kan jämnvikt med bensinbilens kostnader inträffa ca år 2042. I det mest optimistiska 

scenariot inträffar det några år tidigare och i värsta fall kommer kostnaderna inte att understiga de 

för bensinbilen innan år 2042.  

Priset för vätgas beror till stor del på hur vätgasen produceras, men oavsett produktionsmetod är 

elpriset en stor påverkansfaktor för den slutgiltiga kostnaden. För ångreformering av naturgas är 

produktionskostnaden starkt kopplad till priset på naturgas. 

Tidsperioden 2027-2042 år anses inte rymmas inom definitionen för en snar framtid då 

biltillverkarna prognostiserar att, på storskalig nivå, lansera bränslecellsbilen kring år 2020. Det är 

svårt att förutsäga hur teknikutvecklingen kommer att påverka bränsleceller och 

vätgasinfrastruktur på lång sikt. Med hänsyn till detta dras slutsatsen att kostnaderna för vätgas 

och bränslecellsbilar överstiger dagens kostnader för bensinbilar och detta kommer med hög 

trolighet att vara fallet under åtskilliga år framöver.  
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11  Egna reflektioner och framtida forskning 

Fordonsbranschen förväntas i framtiden genomgå stora strukturella förändringar i och med 

omställning från fossila bränslen till mer förnybara alternativ. Denna rapport syftade till att, 

utefter dagens förutsättningar, undersöka och åskådliggöra bränslecellsbilens möjlighet till 

kommersialisering. De resultat som har presenterats visar på en otrolighet i påståendet att en 

kommersialisering kan ske inom en snar framtid då de vätgasbaserade alternativen är betydligt 

mer kostsamma än dagens bensindrivna alternativ. 

Dock innehåller rapporten begränsningar och tillkortakommanden som kan förändra 

helhetsbilden för bränslecellsbilen. Utgångspunkten för rapporten har varit tekniker som är 

mogna idag och som har visat på en funktionalitet över tiden. Nya tekniker och teknikutveckling 

inom nya produktionsmetoder för vätgas, som kan visa sig mer kostnadseffektiva, har inte 

utvärderats i detta arbete. För att ge vätgasen en rättvis framtidsutsikt bör även dessa nya metoder 

undersökas med liknande rapporter för att antingen utseluta eller belysa möjligheten med nya 

tekniker som inte är helt mogna i dagsläget. 

Infrastrukturen som behandlats i rapporten baseras på riktiga beräkningar för de produktions- 

och distributionsmetoder som valts. Utgångspunkten för denna infrastruktur har grundats i 

tidigare rapporters slutsatser gällande effektivaste och kostnadsmässigt mest fördelaktiga 

produktions och distributionsmetoder. Viktigt att notera är dock att modellen behandlar 

storskalig centraliserad produktion, där vätgasen transporteras som färdig produkt till de platser 

där slutkonsumenten förväntas ha behov av det. Andra centraliserade distributionsmetoder samt 

småskalig vätgasproduktion på plats vid t.ex. tankstationer eller till och med i hemmet har ej 

behandlats och slutsatser om denna infrastruktur kan därför inte dras utifrån resultaten i denna 

rapport. Resultatet av andra produktions- och distributionsmetoder kan mycket väl förändra både 

energi- och kostnadsberäkningarna för vätgaskedjan. Andra studier av relevans för vätgasens 

framtida möjligheter blir att undersöka andra distributionsmodeller som framför allt utgår mer 

från småskalig produktion. 

Modellen i rapporten har inte kopplats till specifika landområden eller geografiska platser för att 

ge en helhetsbild för läsaren av de övergripande möjligheterna att kommersialisera 

bränslecellsdrivna personbilar. Följden av detta är att genomförda beräkningar kan bli ett trubbigt 

instrument när det kommer till att beakta specifika länder och områdens möjligheter och 

förutsättningar. För att tydliggöra detta bör liknande studier genomföras med specifika 

avgränsningar för valda geografiska platser. 

De resultat som har presenterats utgår från många parametrar som fluktuerar kraftigt och som 

påverkar de slutgiltiga kostnaderna. Både priset för elektricitet och naturgas har stora 

prisvariationer och påverkar de slutgiltiga kostnadskalkylerna betydligt. Att överse hur både elpris 

och naturgaspris förändras är svårt och påverkar kommersialiseringsmöjligheten för 

bränslecellsbilen betydligt. Dessutom är det troligt att en storskalig kommersialisering kraftigt 

ökar efterfrågan på naturgas och elektricitet vilket kan leda till ökade priser. Alltså riskerar 

kostnaderna att påverkas negativt av större volymer vilket leder till ett komplext samband som är 

svårt att beräkna. Matematiska modeller som tar hänsyn till dessa parametrar kan behöva 

utarbetas för att nå en mer exakt kostnadskalkyl. 

Vidare tar rapporten inte hänsyn till eventuella tekniksprång i modelleringsscenariona utan utgår 

ifrån en konstant procentuellt minskande eller ökande kostnadsutveckling. Eventuella 

teknikutvecklingar kan helt förändra möjligheten för kommersialisering om t.ex. 

bränslecellesstackarna inte längre baseras på platinaelektroder vilket kan minska priserna och öka 



-73- 
 

tillgängligheten på bränslecellsbilar. Genomförandet av studier eller forskning på detta 

teknikområde kan därför bidra till att öka förståelsen och möjligheten till kommersialisering av 

bränslecellsbilar. 

Av de resultat som har presenterats är enbart en metod, elektrolys baserat på vindkraft, en helt 

förnybar metod. De andra är att betrakta som hjälpmetoder i ett övergångsskede. För att skapa en 

transportsektor som helt baseras på vätgas och förnybar energi krävs att produktionsmetoderna 

är fria från fossila bränslen och kärnkraft. Resultaten visar att den helt förnybara 

produktionsmetod som har valts kan vara ett rimligt alternativ tidigast år 2032, vilket kan väcka 

frågan om det ens är rimligt att satsa på detta område ur ett klimat- och miljöperspektiv. 

Visserligen pekar studier på att konsumenter kan vara villiga att betala upp till 26 000 SEK extra 

för en miljövänligare bil vilket inte beaktats i de resultat och slutsatser som har dragits. Vidare 

studier kan fokusera på enbart de helt förnybara alternativen för att ge en överblick om 

kommersialiseringsmöjligheterna på lång sikt. Dessutom bör dessa resultat integreras med 

slutkonsumentens vilja för att undersöka deras åsikter om att betala högre pris för mer förnybara 

transportmöjligheter. 

Resultaten är helt fria från skatter, avgifter och eventuella subventioner vilket syftar till att rättvist 

presentera kostnader för olika produktionsalternativ. Hur den politiska agendan ser ut kan därför 

kraftigt förändra hur dessa kostnader kan komma att översättas till prisnivåer för 

slutkonsumenten. Energiskatter, koldioxidskatter, moms och subventioner är exempel på 

politiska möjligheter för att driva utveckling åt önskvärt håll. Studier på hur dessa skattesatser 

idag skulle påverka slutpriset samt hur framtida utformning av skatter, avgifter och subventioner 

kan se ut bör därför genomföras. 

Slutligen, med hänsyn taget till ovanstående, kan det konstateras att rapporten är att betrakta som 

ett vägledningsdokument för bränslecellsbilens förutsättningar ur energi- och kostnadsperspektiv, 

inte en fullständig översikt där alla tänkbara parametrar inkluderats. Vidare studier och forskning 

inom området krävs för att med större säkerhet förutspå bränslecellsbilens framtida 

kommersialiseringsmöjligheter. 
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Appendix 

1. Beräkning av priset för förnybar elektricitet 

Beräkningar av priset på förnybar elektricitet utgår från vindkraft som är att betrakta som helt 

förnybart och har möjlighet att produceras på stora delar av jordklotet utan specifika 

naturresurser. 

Priserna utgår ifrån (Vaasa Energi, 2012) som sammanfattar generella investerings- och 

driftskostnader för globala satsningar. Vidare antas storleken på vindkraftparken vara 2000 kW 

vilket motsvarar de storskaliga elektrolys-anläggningar som är verksamma idag (Lipman, 2001) 

och verkningsgrader tas från Vattenfalls nuvarande vindkraftsanläggningar (Vattenfall, 2012). 

Investeringskostnaden slås ut på den ekonomiska livslängden som oftast är 20 år (Vaasa Energi, 

2012) som beräknas med annuitetsmetoden. Detta slås samman med driftskostnader för att få en 

kostnad per kWh. Subventioner och elcertifikat tas inte med i beräkningarna då detta är lands- 

och områdesspecifika stöd. 

Detta ger följande siffor: 

2 456 000 Euro i investeringskostnader 

525 600 Euro per år i driftskostnader 

6 086 956 kWh per år i producerad kapacitet 

    

   
 

                 

                    
 

För mer exakt beräkningsmodell rekommenderas Appendix del 3 som innehåller matlabkoden 
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2. Beräkning av elpriset 

Elpriset baseras på (IEA, 2007) sammanställning Key World Energy statistics om hur elpriset just nu 

ser ut för industrin i utvalda länder.   

 

Priset beräknas genom ett medelvärde och en dollarkurs som är 6,66 USD/SEK. 

∑             
 

 
 

Detta elpris används i rapporten samt högsta och lägsta värdet i känslighetsanalysen. 
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3. Matlab-kod med indata och kommentarer 

%% Del 1.1.1.1 - Energiåtgång ångreformering 

  
ch4 = 435; % Antal ton naturgas det går åt per dag 
energi_ch4 = 53.6e3; % Antal MJ ett ton naturgas innehåller 
el = 153311; % Antal MJ elektricitet det går åt per dag 
anga = 1.293; % Antal ton ånga det går åt per dag 
energi_anga = 1.9e6; % Antal MJ energi för att tillverka 1 ton ånga. Funnen 

i entalpiförändring för vatten under 26 bar.  

  
kg_vatgas = (1.5e6)/(11.126);%Massa producerad vätgas per dag. Täljaren är 

producerat antal normalkubikmeter per dag.   
energi_angreformering = (ch4*energi_ch4 + el + 

anga*energi_anga)/(kg_vatgas) 

  
elenergi = el/kg_vatgas; % Bara för jämförelsesyfte 

  
%% Del 1.1.1.2 - Energiåtgång elektrolys 
% De absolut mest effektiva elektrolysframställandena når en effektivitet 
% på ca 80% 

  
kWh = 4.5;% totalt antal kWh det krävs för att tillverka en 

normalkubikmeter vätgas   
energi_nm3 = kWh*3.6; % Energiåtgången per producerad normalkubikmeter 

omräknad till MJ 

  
energi_elektrolys2 = energi_nm3*11.126 %Energibehovet omräknat till MJ/kgH2  

  
%% Del 1.1.2.1 - Energiåtgång kompression innan pipeline 

  
y = 1.41; % Adiabatisk konstant för vätgas 
p0 = 1e6; % Initialt tryck i Pascal 
p1 = 10e6; % Tryckökning med 10 ggr 
v0 = 1.14; % Volymitet vid p0  

  
energi_kompression = ((((y)/(y-1))*(p0*v0)*((p1/p0)^((y-1)/(y))-

1))*2)/(1e6) 

  
%% Del 1.1.2.2 - Energiåtgång i pipelinesen 

  
w = 30; % Hastigheten i m/s 
d = 0.106; % Pipelinediamtern 
visco = 8.92e-6; % Viskositeten 
ra = 8; % Densitet 

  
Re = (w*d*ra)/visco; 

  
% Friktionsfaktorn fås genom Nikuradses samband 

  
f1 = 0.0016 + 0.111*(Re^(-0.237)); 

  
% Tryckfallet beräknas 
L = 150000; % Längd på pipeline mellan kompressorer i m 
Total_langd = 450000; 
d = 1; 

  
Tryckfall_pipelines = f1*ra*(w^2)*(L/d) 
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% Den energi som går åt beräknas via kompression 
y = 1.41; 
p0 = (10e6-Tryckfall_pipelines); 
p1 = 10e6; 
v0 = 0.25; 

  
energi_pipelines = ((((y)/(y-1))*(p0*v0)*((p1/p0)^((y-1)/(y))-1))*2 * 

(Total_langd/L))/(1e6) 

  
%% Del 1.1.2.3 - Energiåtgång ytterligare komression 
y = 1.41; 
p0 = 10e6; 
p1 = 35e6; 
v0 = 0.125; 

  
energi_kompression2 = ((((y)/(y-1))*(p0*v0)*((p1/p0)^((y-1)/(y))-

1))*2)/(1e6) 

  
%% Del 1.1.2.4 - Energiåtgång vid lastbilstransport 
stracka = 40; % Medeldistans i mil 
forbrukning = 4.52; % Förbrukning i liter per mil 
energi_diesel = 35.28; % Energiinnehåll i en liter diesel MJ/l 
massa_vatgas = 800; % Lastkapacitet i antal kilo 
energi_lastbil = (stracka*forbrukning*energi_diesel)/(massa_vatgas) 

  
%% Del 1.1.3.1 - Energiåtgång vid slutkompression 
y = 1.41; 
p0 = 101325*35; 
p1 = p0*70; 
v0 = 0.05; 

  
energi_kompression3 = ((((y)/(y-1))*(p0*v0)*((p1/p0)^((y-1)/(y))-

1))*2)/(1e6) 

  
%% Del 1.1.3.2 - Energiåtgång i drivsystemet 
verk_branslecell = 0.75; % Verkningsgrad bränslecellen 
verk_motor = 0.8; % Verkningsgrad elmotorn 
energi_vatgas = 141.86; % Värmevärdet i ett kg vätgas 

  
energi_drivsystem = energi_vatgas * (1-(verk_branslecell*verk_motor)) 

   
%% DEL 2 KOSTNADER 

  
% Del 1.2.1.1 Kostnad Naturgasreformering 
el_kwh = 42586.39;% Elåtgång i kwh 
pris_kwh = 0.87; % Elpris i kr/kwh 
naturgas = 543750; %Antal m3 naturgas/dag 
pris_naturgas = (330*6.66)/1000; % Pris naturgas kr/m3 

  
kostnad_reformering = (el_kwh*pris_kwh+naturgas*pris_naturgas)/kg_vatgas 

  
%% Del 1.2.1.2 Kostnad Elektrolys 
el_kwh = energi_elektrolys2/3.6; % Elåtgång kwh/kg 
kostnad_elektrolys = el_kwh*pris_kwh 

  
%Kostnad elektrolys med klimatvänlig el 

  
pris_kwh_bra = 1.1447; 
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kostnad_elektrolys_bra = el_kwh*pris_kwh_bra 

  
%% Del 1.2.2.1 Kostnad kompression 
total_energi = (energi_kompression + energi_kompression2 + 

energi_kompression3); % Total energi i MJ 

  
total_el = total_energi/3.6; 
kostnad_kompression = total_el*pris_kwh 

  
%% Del 1.2.3.1. Kostnad pipelines 

  
D = 39.37; %Diameten i tum 
L = 1961.875; % Längden i amerikanska miles 
Dollar = 6.66; % Aktuell dollarkurs 
hastighet = 30; % Hastighet i m/s 
densitet = 0.9; % Densitet för vätgas vid normalt tryck i kg/m3 

  
kostnad_pipeline = ((924.5*(D^2)+12.040*D+260.280)*L+378.750)*Dollar; 

  
D_m = D*0.0254; % Diameter i m 

  
massflode = ((D_m/2)*pi*hastighet*densitet); 
r = 0.038; % Riskfria räntan 
n = 30; % Ekonomisk livslängd 

  
% Annuiserad kostnad 
Arlig_kostnad = kostnad_pipeline*((1-(1/(1+r)))/(1-(((1/(1+r)))^(n+1)))); 

  
kostnad_pipeline = 

((Arlig_kostnad+(energi_pipelines*pris_kwh))/(massflode*3600*24*365))%kostn

ad per kg distribuerad vätgas 

  
%% Del 1.2.4.1 Kostnad lastbilstransport 
bf = 4.5; %Bränsleförbrukning 
bp = 16; % Bränslepris 
lon = 25; %Lön per mil 
invest = 250000; % Antagen investeringskostnad i dollar 
invest_sek = invest*6.66; % Investeringskostnaden i SEK 
stracka = 40*3; % Beräknad medelkörning för en dag beräknat på 3 körningar 
massa_vatgas = 800*3; % Lastkapacitet i antal kilo (Föraren beräknas klara 

3 laster per dag) 

  
n = 5; % Antagen ekonomisk livslängd på en lastbil 
Arlig_kostnad = invest_sek*((1-(1/(1+r)))/(1-(((1/(1+r)))^(n+1)))); 
kostnad_lastbil = ((Arlig_kostnad/365)+((bf*bp)+25)*stracka)/massa_vatgas 

  
%% Del 1.2.5.1 Kostnad tankning 

  
Invest = 583141*Dollar; 
Drift = 44811*Dollar; 
Kapacitet = 100*365; 
n=30; 

  
Arlig_kostnad = Invest *((1-(1/(1+r)))/(1-(((1/(1+r)))^(n+1)))); 

  
kostnad_tankning = (Arlig_kostnad+Drift)/Kapacitet 

  

  
%% KOSTNAD MILJÖVÄNLIG EL 
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Invest = 2456000*8.89; %Investkostnad för allt 
Drift = 525600*8.89; %Driftskostnad per år 
n = 20; 
r = 0.1; 
kapacitet = 6086956; % Antal KWh producerade per år 

  
Arlig_kostnad = Invest *((1-(1/(1+r)))/(1-(((1/(1+r)))^(n+1)))); 

  
miljo_elpris = ((Arlig_kostnad+Drift)/kapacitet) 

 

 


