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Abstract
In the world we live in today the environmental issues has become increasingly important, and we have 

begun to realize that we can not continue to use fossil fuels at the rate we do. When it comes to generating 

electricity we are constantly trying to come up with cleaner and more efficient solutions. The fuel cell-

technology is one such alternative and has been around for over 100 years. Yet, it is not until now that the 

world has started to notice this great technology. The fuel cell has been developed in several areas and can 

today be used for handheld electronics, vehicles and small settlements. The technology has spread 

worldwide, and countries like the U.S., Germany and Japan has been working with large fuel cell-

programs where collaboration takes place between universities, industries and government authorities. It is 

clear that fuel cell technology is about to break through.

In Sweden, however, it has moved in the opposite direction and the government has reduced it's funding 

for fuel cell research and development. During the 2000s, a foundation company called Mistra ran an 

important fuel cell program, but unfortunately it came to an end in 2009. The Swedish department of 

energy then believed that there was no industrial interest for fuel cells in Sweden and when they made cuts 

in the transportation industry, they chose to completely remove all the funding towards fuel cell research. 

It is not until now that the Swedish department of energy reconsidered and has promised to invest 15 

million Swedish kronor on fuel cells in the transportation industry over the next three years. 

Unfortunately, this is but only a fraction of what is needed and if Sweden does not take the issue seriously, 

it is likely that they will lag behind the rest of the world when it comes to the new technology.

With the help of literature and several interviews, we have chosen to map the interest in fuel cells. We've 

chosen to delve into the different technical areas where fuel cells are being developed, look into the 

progress made around the world and also what competing alternatives there are. By analyzing this 

information, we've concluded that the fuel cell is about to break through, and therefore we discuss why it 

is important for Sweden to stay on top when it comes to developing the fuel cell. We will also suggest 

measures towards the Swedish government that could be used to resolve this issue. To begin with, the 

industry and the Swedish department of energy needs to meet, so that the interest in fuel cells can be 

mapped. If the larger companies such as Volvo and Scania clarifies their work with fuel cells, it may lead 

to that the department of energy takes action in the question. Sweden should also form a hub to unite 

universities/colleges, the industry and the Swedish department of energy so that they can meet to share 

information and to bring forth experts in the field. It would also be a good idea to discuss the fuel cell 

issue in the Nordic cooperation. Sweden must also come up with a long term plan when it comes to 

reducing the use of fossil fuels - something that Sweden does not seem to have today. 
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Sammanfattning
I världen vi lever i idag har miljöfrågan blivit allt viktigare och vi människor har börjat inse att vi inte kan 

fortsätta använda fossila bränslen i den takt vi gör. När det därför kommer till att generera elektricitet 

försöker vi ständigt komma på renare och effektivare tekniker som helst ska vara förnyelsebara. 

Bränslecellen är en sådan teknik och har funnits i över 100 år, men det är inte förrän nu som tekniken har 

blivit mogen. Bränslecellen har utvecklas inom flera områden för att driva exempelvis handhållen 

elektronik, fordon och mindre bostadsområden. Tekniken har spridit sig över hela världen och länder som 

USA, Tyskland, Sydkorea och Japan har arbetat med stora bränslecellsprogram där samarbeten sker 

nationellt mellan högskolor, industri och stater, men även internationellt med andra länder och företag. Det 

är tydligt att bränslecellstekniken håller på att slå igenom.

I Sverige har man dock valt att gå åt andra hållet, och tvärtemot många länder, minskat den andel resurser 

som går till bränslecellsforskning och dess utveckling. Under 2000-talet drevs ett stort 

bränslecellsprogram av forskningsfinansiären Mistra. När programmet tog slut 2009 bedömde 

energimyndigheten att det inte fanns något industriellt intresse för bränsleceller i Sverige. I samband med 

nedskärningar inom transportindustrin valde de därför att prioritera andra forskningsområden, vilket 

gjorde att resurserna för bränslecellsforskning drogs ner. Det är inte förrän nu som den svenska 

energimyndigheten tänkt om, och har därför lovat att satsa 15 miljoner kronor över de tre kommande åren 

på bränsleceller inom transportindustrin. Tyvärr är den summan endast en bråkdel av vad som behövs och 

om inte Sverige agerar i frågan finns det stor risk att vi hamnar efter i utvecklingen jämfört med resterande 

världen.

Med hjälp av litteraturstudier och ett antal intervjuer har vi därför valt att göra en kartläggning över 

bränslecellen där vi går in på vilka tekniska områden den utvecklas till, vilka framsteg som görs runt om i 

världen och vilka konkurrerande alternativ det finns. Genom att analysera denna information kommer vi 

fram till att bränslecellen håller på att slå igenom och diskuterar därav varför det är viktigt för Sverige att 

hänga med i utvecklingen. Vi kommer även med förslag på åtgärder som den svenska staten kan 

genomföra för att lyckas med detta. Till att börja med måste intresset för bränsleceller kartläggas, där både 

industrin och energimyndigheten kan mötas. Genom att involvera större företag, såsom Volvo och Scania, 

och låta dem tydliggöra sitt arbete med bränsleceller kan den svenska energimyndigheten komma att ta en 

större roll i det hela.Till att börja med måste industrin och energimyndigheten mötas så att intresset för 

bränsleceller kan kartläggas. Om de större företagen som Volvo och Scania tydliggör sitt arbete med 

bränsleceller kan det få energimyndigheten att ta en större roll i det hela. Sverige bör även bilda ett 

centrum för bränsleceller där universiteten/högskolorna, industrin och energimyndigheten kan mötas för 

att dela information och forma experter inom området. Det vore också en bra idé att ta upp 
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bränslecellsfrågan inom vårt nordiska samarbete. Till sist anser vi att Sverige bör utforma en långsiktig 

plan gällande utfasandet av fossila bränslen, något som vi inte har idag. 
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1. Inledning

1.1. Bakgrund – Bränslecellen
En bränslecell fungerar likt ett batteri på så sätt att den är uppbyggd av en anod och en katod där det sker 

en energiöverföring emellan, dock skiljer den sig genom att den drivs av ett bränsle. Det finns flera olika 

bränslen som kan användas till olika bränsleceller, dock har de gemensamt att de alla innehåller väte - 

några exempel är naturgas, metanol och ren vätgas. En enkel PEM-cell (Proton Exchange Membrane) 

drivs med vätgas och syre där de i en kemisk reaktion bildar vatten och energi (Figur 1). Elektriciteten 

genereras då elektronerna lämnar vätet för att genom en elektrisk krets ta sig till syret. Till skillnad från 

förbränningsmotorer är denna reaktion ”ren” då den inte skapar några restprodukter som till exempel 

koldioxid vid förbränning av fossila bränslen (Thomas & Zalbowitz, 2007). 

Figur 1: En PEM-cell (Proton Exchange Membrane).
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Bränsleceller är ingenting nytt när det kommer till forskning, utan principen har funnits sedan 1839 då 

amatörfysikern William Grove lyckades generera elektricitet med hjälp av fyra stora celler som användes 

för att separera väte och syre från vatten i en mindre cell. Konstruktion var både dyr och ineffektiv, men 

lade ändå grunden för hur bränslecellen ser ut idag (Thomas & Zalbowitz, 2007). Det tog dock ytterligare 

120 år innan principen togs upp igen. Denna gång var det NASA som såg potentialen för att använda 

bränsleceller i sina rymdfarkoster. Genom att använda bränslecellen tillsammans med solceller kunde de 

skapa en ”oändlig bränslecell” som kunde generera elektricitet vare sig solen var framme eller inte och 

dessutom flera mil från närmsta externa elkälla (Thomas & Zalbowitz, 2007). Efter NASAs framgångar 

upptäckte även industrin att det fanns potential till att utveckla bränsleceller för kommersiellt bruk. 

Dessvärre satte dyra material- och investeringskostnader stopp för utvecklingen, framförallt på grund av 

de dåvarande billigare alternativen. Det gick helt enkelt inte att konkurrera med fossila bränslen, 

vattenkraft, kolkraft och kärnkraft.

I mitten av 1980-talet togs idén upp av industrin igen och fick dessutom stort stöd från 

transportavdelningen inom United States Department of Energy (USDOE), vilket blev ett startskott för 

många forskare och företag. Flera tusen högskolor, universitet och företag världen över visade sitt intresse 

för bränslecellsteknologin. Förutom inom rymd- och transportindustrin fanns det andra intresseområden 

för bränsleceller. År 2003 annonserade Toshiba att de hade byggt en DMFC-prototyp (Direct Methanol 

Fuel Cell) som skulle kunna generera 1 Watt/h i 20 timmar på så lite som 25 ml metanol. Tanken var att 

man skulle kunna ladda och driva enheter så som bärbara datorer och mobiltelefoner mycket längre än vad 

litiumbatteriet klarade av (Miyamoto, 2003). Ett annat användningsområde för bränslecellen där forskning 

bedrivits är för CHP-system (Combined Heat and Power). Ett CHP-system fungerar som en 

centralvärmepanna, men skiljer sig genom att inte bara generera värme, utan även elektricitet. CHP-

systemen är främst byggda för större byggnader eller bostadsområden och det har därför tagits fram en 

mindre variant som går under namnet micro-CHP som kan driva mindre hus och bostäder (De Paepe, 

D’Herdt & Mertens, 2006).

Forskning tog även plats i Norden där både Sverige och Danmark var involverade. Under 2000-talet 

finansierade forskningsstiftelsen Mistra ett bränslecellsprogram som varade i flera år. Många andra 

organisationer visade ett intresse och följde i Mistras fotspår, bland annat Vinnova. Tyvärr låg inte Mistras 

fokus på industrin utan snarare på forskning och formalism, vilket gjorde att när programmet tog slut 2009 

bedömde den Svenska energimyndigheten att det inte fanns något industriellt intresse för bränsleceller i 

Sverige. Saker förvärrades när regeringen gjorde nedskärningar inom transportforskningen. Istället för att 

göra jämna nedskärningar över all transportforskning bortprioriterades vissa områden, bland annat 

forskningen om bränsleceller (Avellan, 2013).
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Med ökande miljökrav och minskande mängder fossila bränslen ökar intresset och nödvändigheten för nya 

rena sätt att generera el - särskilt inom transportindustrin och i områden där man är väldigt beroende av kol 

och gas. Flera företag inom bilindustrin har satt upp mål om att lansera bränslecellsbilar och även EU har 

vissa förslag när det kommer till bränslecellen. Även företag som arbetar med bränsleceller för handhållen 

elektronik har gjort uttalanden om lanseringar inom en snar framtid (Lotsson, 2008). Många är eniga om 

att bränslecellen idag är tekniskt mogen, men att världen inte är helt redo. För många av bränslecellens 

användningsområden krävs någon form av infrastruktur, till exempel vätgasstationer och gasnätverk, något 

som tar lång tid att bygga och dessutom är väldigt kostsamt. Problemet är att ingen vill tillverka 

bränsleceller om inte infrastrukturen finns, samtidigt som ingen vill bygga infrastrukturen om det inte 

produceras bränsleceller. Det blir ett fall av hönan och ägget. 

1.2._Problembeskrivning
Flera länder investerar stora resurser på bränslecellen och har stora förhoppningar på utveckling och 

distribution av tekniken. Man arbetar bland annat med att lösa infrastrukturens problem samtidigt 

som flera samarbeten tar plats mellan olika länder och företag. Detta är en signal på att 

bränslecellen håller på att slå igenom.

Problemet är att Sverige i princip dragit in alla resurser för forskning och utveckling av bränslecellen för 

att satsa på annan teknik istället. Den stora risken är att Sverige inte följer med i den utveckling som sker 

och kan på så sätt hamna efter.

Vår frågeställning blir därför:

“Hur ska Sverige driva utvecklingen av bränsleceller?”

1.3. Syfte

Syftet med detta arbete är att kartlägga bränslecellens användningsområden och utveckling i världen, och 

med hjälp av detta belysa att bränslecellen håller på att slå igenom. Vi vill också diskutera betydelsen för 

Svenskt engagemang kring utvecklingen av bränsleceller och även ge förslag på olika åtgärder. 

1.4. Metod
För att lösa detta problem har vi valt att göra en litteraturstudie. Med hjälp av tekniska rapporter, artiklar 

och en rad intervjuer kartlägger vi användningsområdena för bränslecellen och även dess utveckling runt 

om i världen. Vi undersöker även några alternativ till bränslecellen för att få en bättre bild av varför man 

ska satsa på bränslecellen. Därefter analyserar vi informationen och drar slutsatser om vad Sverige 
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behöver göra.

Intervjuerna har gjorts med experter inom fyra olika områden för bränslecellen. Dessa områden är: 

tekniken bakom bränslecellen, ekonomiska aspekter (marknaden), företag och bränslecellens utveckling i 

världen. De intervjuer vi haft har inte varit strikta utan frågorna har utvecklats under intervjuernas gång för 

att få ett så brett perspektiv som möjligt. Samma frågor har inte ställts till alla personer. Den data och de 

åsikter vi har fått in från intervjuerna har framförallt använts som en bas till arbetet och har även stärkts av 

annan litteratur.

De vi var har intervjuat är Lars Avellan från forsknings- och utvecklingsinstitutet Swerea|IVF, Henrik 

Lundgren och Jonas Lindberg som doktorerar i tillämpad elektrokemi på KTH och Anders Lundblad från 

MyFC. Vi har även deltagit i ett bränslecellsseminarie som Elforsk anordnade den 5 april 2013. Där har vi 

bland annat lyssnat på flera föreläsningar och diskuterat med ett flertal experter inom bränslecellsområdet. 
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2. Användningsområden för bränsleceller

2.1. Handhållen elektronik

Människan blir varje dag mer och mer beroende av batterier. Problemet är inte bara att vi använder mer 

batterier, utan att kravet på driftstiden och livslängden på batteriet ständigt ökar. Idag använder vår 

handhållna elektronik litiumbatterier som klarar av att driva våra mobiltelefoner i ungefär en dag samt 

våra surfplattor och bärbara datorer mellan två till sex timmar vid vanlig användning. I den teknikbaserade 

värld vi lever i klarar vi oss inte mer än en dag utan tillgång till el. Därför söker man ständigt efter nya sätt 

att kunna leverera elektricitet vid tillfällen då man inte har tillgång till eluttag.

År 2003 visade Toshiba upp en prototyp av en bärbar dator som drevs av en bränslecell; de menade att 

man kunde driva datorn i flera dagar på endast en laddning (Miyamoto, 2003). Detta var precis vad 

världen behövde, särskilt med tanke på att både bärbara datorer och mobiler blev allt vanligare och mer 

batterikrävande. Under åren var det fler företag som började utveckla produkter för den handhållna 

marknaden. MyFC, ett Svenskt företag gjorde flera uttalanden som uppmärksammades av media - de hade 

en unik idé och var bara ett par år ifrån att kunna sälja sin produkt på stora teknikkedjor som Clas Ohlson 

(Lotsson, 2008). När det kommer till bränsleceller för handhållen elektronik har det framförallt handlat om 

PEM-celler och DMFC-celler, där det tidigare drivs på vätgas och det senare på metanol. 

2.2. Fordon

När man diskuterar bränsleceller för fordon, handlar det om en hybrid mellan bränsleceller och batterier. 

För att inte blanda ihop det med hybridbilar (förbränningsmotorer och batterier) väljer vi att kalla den 

förstnämnda för bränslecellsbilar. Den typ av cell som är aktuell för fordon är PEM-cellen som innebär att 

det aktuella bränslet är trycksatt vätgas. Till skillnad från batteribilen så har bränslecellsbilen en räckvidd 

på ca 60 mil (beroende på vätgasbehållare). Detta är en fyra gånger längre körsträcka än för en bil som 

endast är batteridriven. Bränslecellsbilen är även tystgående och har inga lokala utsläpp (Chan, 2007). 

2.3. CHP

Ett CHP-system (combined heat and power) genererar el och får stora mängder värme som restprodukt. 

Det mesta av denna värme kan användas för att värma upp exempelvis bostäder. Det som talar för CHP-

system är att de har en väldigt hög effektivitet på upp mot 85%, där 60% fås ut som elektricitet och drygt 

25% som användbar värmeenergi. De återstående 15% av energin försvinner dock som värmeförluster (De 
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Paepe, D’Herdt & Mertens, 2006).

I Asien satsar man stora resurser på CHP-system, men tekniken kan även vara användbar i andra delar av 

världen där man har tillgång till mycket naturgas. Anledningen till att denna teknik blivit så intressant på 

senaste tiden är för att priset på CHP-system har minskat väldigt kraftigt. CHP-systemen levereras även 

med garantier och servicekontrakt, vilket i sin tur gör att företag vågar investera i systemen. 

Servicekontraktet avser att ge gratis service och lagning under kontraktets giltighetstid, just för att få 

kunder att våga prova den nya tekniken (Ridell, 2013). 

2.4. Micro CHP

Ett micro CHP-system konverterar naturgas till värme och elektricitet genom att använda en bränslecell 

för att skapa energi. Systemen är väldigt användbara i bostäder då man kan utnyttja  både värmen och 

elektriciteten, vilket innebär att man får mycket lägre energiförluster. Till skillnad från en lågtemperatur-

bränslecell (som till exempel PEM- och DMFC-celler), som bara genererar elektricitet, är CHP-systemen 

betydligt billigare att tillverka och kan dessutom drivas på flera olika bränslen.

Systemen använder en bränsleprocessor som separerar väte från naturgas genom att tillföra naturgas till en 

rad olika katalysreaktorer. Den väterika gasen matas sedan in i en stapel av bränsleceller där den kemiska 

energin omvandlas till elektrisk energi. Restprodukterna är endast vatten och värme.

Systemen är väldigt effektiva, runt 70 - 80% av energivärdet fås ut som värme, oftast i form av varmt 

vatten som används för att värma hemmet. Runt 10 - 25% blir konverterad till elektricitet och 5 - 10% 

försvinner i form av restvärme (Figur 2). Dessa siffror är väldigt snarlika ett vanligt värmesystem där man 

får ut cirka 90% effektivitet i form av värme. Skillnaden är dock att elektriciteten som produceras i ett 

micro CHP-system har mycket högre värde än värme, och det är detta värde som täcker 

investeringskostnaderna (De Paepe, D’Herdt & Mertens, 2006).
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Figur 2: Övre delen illustrerar ett CHP-system och undre delen ett micro CHP-system. 

Ett micro CHP-system har som huvuduppgift att producera värme där elektriciteten är en biprodukt som 

man tar till vara på, vilket är mer lämpat för mindre bostäder. CHP-systemens huvudprodukt är elektricitet 

där värmen är en biprodukt. En stor skillnad är att micro CHP-system används för hus medan CHP-

systemen är till för större komplex (banker, sjukhus, skolor) eller bostadsområden (Figur 2) (De Paepe, 

D’Herdt & Mertens, 2006). 

2.5. Bränsleceller i rymden

NASA har länge utvecklat bränsleceller för olika användningsområden i rymden och de finns bland annat 

på den internationella rymdstationen. De utvecklar bränslecellen för att kunna generera elektricitet och 

lagra energi i rymdfarkoster och på andra planeter. På månen och mars är tanken att man ska kunna 

använda lokalt vatten för att slippa transportera dit ett främmande bränsle (NASA, 2005).

Bränslecellen måste utvecklas och bearbetas innan den kan användas i rymdfarkoster eftersom den måste 

klara av extrema höjder och temperaturskillnader. Denna forskning kan möjliggöra utforskning av rymden 

samt bränslebesparing och minskade utsläpp för kommersiella och militära flygplan (NASA, 2005). I 

RFC-system (Regenerative Fuel Cell) används vätgas och syrgas för att producera elektricitet, vatten och 
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värme. Med hjälp av soldrivna elektrolyser bryter man ner vätet och syret i vattnet så att bränslecellen kan 

återanvända det. Man utnyttjar även spillvärmen. RFC-system tillför effektiv förnybar energiomvandling 

och tanken med dessa system är att man ska kunna lagra energi på den internationella rymdstationen, i hög 

höjdsflygplan och i framtiden även kunna lagra energi på andra planeter (NASA, 2005).

Man använder även SOFC-system (Solid Oxide Fuel Cell) för energigenerering i rymden då de har hög 

effektivitet och väldigt låga föroreningshalter. En annan fördel med SOFC-system är att man kan använda 

fler bränslen än bara vätgas, vilket förenklar transporter i rymden. SOFC-system genererar energi med 

hjälp av en elektrokemisk konvertering, det vill säga genom att direkt oxidera bränslet. Bränslecellen 

karaktäriseras av dess elektrolytiska material som antingen kan vara en fast oxid eller keramisk elektrolyt. 

NASA tog fram SOFC-systemen genom att utveckla speciella tätningsmaterial som var designade för att 

klara av korrosiva och högtempererade miljöer. NASAs forskning och utveckling kring bränsleceller ger 

väldigt stora möjligheter i rymden, men arbetet gynnar även bränslecellen i industrin (NASA, 2005). 

2.6. Energilagring

Vi använder lagrad energi dagligen genom att bränna organiskt material som till exempel kol och fossila 

bränslen. När det kommer till att lagra energi gör vi det främst med hjälp av batterier för att sedan kunna 

använda energin vid ett senare tillfälle utan att behöva ha tillgång till en extern energikälla. Dessvärre är 

batterier ineffektiva och dyra och det skulle inte vara lönsamt vid masslagring av energi.

I och med bränslecellens introduktion på marknaden har intresset för att framställa väte ökat och därför har 

ett nytt sätt att lagra energi framkommit. Genom elektrolys av vatten kan vi framställa både vätgas och 

syrgas som sedan kan lagras i särskilda behållare. Metoden har dessutom ganska hög effektivitet som 

ligger mellan 50 - 70% (batterielagring har förluster på upp mot 80%) (Butsch, 2013). Man kan även få 

fram vätebaserade gaser från den kemiska industrin och biogasanläggningar som man också kan lagra. 

Anledningen till att man skulle vilja lagra energi på det här sättet är framförallt för att vi idag får väldigt 

stora mängder spillenergi, särskilt vid generering av förnyelsebar energi (framförallt från vindkraft och 

solkraft).

Tyskland har den senaste tiden jobbat hårt för att minska sina utsläpp och har därför börjat att gå över mot 

förnyelsebar energi, framförallt i form av vindkraft. För att hela tiden kunna förse sina kunder med el 

måste de tyska elbolagen som erbjuder vindkraft ha tillräckligt många vindkraftverk för att kunna generera 

elektricitet även när det är dålig vind (solkraft är på samma sätt beroende av vädret). På grund av detta 

genereras det nästan hela tiden överskottsenergi där stora mängder går till spillo. Genom att ha en 

elektrolysbyggnad i nära anslutning till kraftverken skulle dessa kunna börja framställa vätgas och syrgas 

8



så fort man har överskottsenergi (Butsch, 2013). Tyska Eon AG har med en graf beskrivit hur mycket 

energi som har använts och hur mycket energi som har gått till spillo under åren 2008 - 2010 (Figur 3).

Figur 3: Blå färg illustrerar genererad energi och röd färg det som används lokalt. 

2.7. Bränsleceller som säkerhetsåtgärd
I den amerikanska militären är elektricitet en väldigt viktig resurs. När olika system kraschar eller stängs 

av vid exempelvis elavbrott så kan det handla om överlevnad på slagfältet. Det är därför som den 

amerikanska militären satsar väldigt mycket resurser på bränsleleveranser och energisystem till sina 

militärbaser. USDOE och USDOD (United States Department of Defense) i USA har ingått i ett nära 

samarbete för att ersätta generatorer med bränsleceller som säkerhetsåtgärd på åtta stora 

militäranläggningar. Konstruktionerna finns både i USA, men även i andra delar av världen. De har satsat 

6,6 miljoner dollar på projektet, som pågår under 5 års tid. Tanken är att NREL (National Renewable 

Energy Laboratory) ska spara all data de första åren för att sedan sprida datan till bränslecellsutvecklare, 

men även till regeringspersoner för att försöka sprida tekniken. 

Man hoppas att USDOE och USDOD nya satsning även ska få andra att få upp ögonen för bränsleceller 

som backup-system. En stor fördel med bränslecellen inom militären är att de är väldigt tystgående, något 

som är viktigt då man har baser i främmande och fientliga länder (USDOE, 2011). Nackdelen med dessa 

system är att de oftast är dyrare, särskilt från början. Man anser dock att det är en investering värd att satsa 

på eftersom tekniken kommer att bli vanligare i framtiden.
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I Sverige använder man bränsleceller som ett komplement till andra backup-system främst inom IT-

verksamheter för att hålla igång stora servrar. Backup-systemen finns oftast i samma byggnad som 

servern, därför väljer man bränsleceller före andra energikällor eftersom de är väldigt miljöanpassade och 

tystgående.

Efter att orkanen Gudrun härjade i Sverige 2005 insåg man att den dåvarande tekniken för reservkraft hade 

sina begränsningar. Telestationerna får sin ström från det vanliga elnätet och när det slås ut så finns det i 

huvudsak batterier eller dieselaggregat att tillgå. Problemet är att batterier inte har kapaciteten för så 

långvariga brott, som det exempelvis blev den vintern. Dieselaggregaten som placerades längs de 

snöhärjade gatorna blev en dyr och tidsödande operation. Därav bestämde sig Telias nätchef Ove Alm att 

Telia skulle använda sig utav bränsleceller för att få en bättre tillförlitlighet, högre verkningsgrad och lägre 

driftskostnader för stationen i Lovsjö utanför Jönköping. Telia har stora förhoppningar kring 

bränslecellstekniken enligt Ove Alm (Norrbottens kuriren, 2011).

På sjukhus vill man ha reservsystem som är väldigt tystlåtna för att de inte ska störa patienterna, detta har 

gjort att man i dagens läge använder bränsleceller som reservsystem i många sjukhus. Man använder 

bränsleceller som backup-system på många banker och fängelser, men också som en säkerhetsåtgärd på 

kärnkraftverk. Bränsleceller använder sig av en elektrokemisk reaktion som inte använder sig av 

mekaniska (rörliga) delar, vilket gör att det alstras mycket mindre ljud än hos generatorer men även att de 

har mindre risk att gå sönder.
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3. Alternativ till bränslecellen

3.1. Batteriet

Batterier används idag överallt i allt från fordon till att driva små datachip. Syftet med batteriet är att man 

ska kunna få tillgång till el utan att behöva ha en extern elkälla till hands. Problemen med batterier är att 

de har ganska kort driftstid och måste laddas genom att kopplas till en extern elkälla. När det gäller datorer 

och mobiler är detta inget större problem, då man i de allra flesta fall har nära tillgång till uttag, men när 

det kommer till personbilar kan det bli ett problem.

Ett batteri till en bil räcker idag till cirka 15 mils blandad körning (Chan, 2007). Om man däremot behöver 

ha uppvärmning eller helt enkelt kör aggressivt påverkar detta driftslängden av batteriet negativt. Om man 

även har i åtanke att batteriet kanske inte är helt fulladdat vid användning eller att batteriet har försämrats 

med tiden (vanligt är att litiumbatterier förlorar cirka 20% effektivitet över några år) kan körsträckan med 

säkerhet minskas med 50% (Allevan, 2013). 

Elförsörjning och batteritider är ett av dagens stora flaskhalsar när det kommer till att utveckla teknik för 

handhållen elektronik. Man måste alltid ta hänsyn till att det finns en energibegränsning och måste därför 

ha energiförbrukning som största prioritet när man utvecklar nya komponenter. Skulle man ha en 

ersättning till det vanliga batteriet som klarade av fem till tio gånger längre driftstid skulle tekniken kunna 

utvecklas snabbare och med fokuset på prestanda istället för energieffektivitet.

Batteritiden är något som ständigt utvecklas och förlängs, men inte i den mån man hoppas på. Även om vi 

varje år förbättrar våra litiumbatterier närmar vi oss tyvärr en gräns för vad som är tekniskt möjligt 

(Tarâscon & Armand, 2001).

Mycket forskning görs kring laddning av batterier. Ett annat stort problem med batteriet är den långa 

laddningstiden. För att ladda ett litiumbatteri fullt behöver man koppla det till en elkälla i cirka fyra till sex 

timmar (gäller ofta för både handhållen elektronik och för bilar). Det finns en annan metod som heter 

induktiv laddning som går ut på att man transporterar el trådlöst över korta sträckor (Sallán, Villa, 

Llombart & Sanz, 2009). Denna metod är intressant för både handhållen elektronik och för fordon. För 

handhållen elektronik skulle t. ex. bord på kontor, skolor och caféer kunna ha en inbyggd induktiv 

laddning. På så sätt laddas exempelvis den bärbara datorn samtidigt som den används utan krav på  vare 

sig sladd eller uttag. När det kommer till bilar bedrivs forskning kring någonting som heter ”electric 

roads” som går ut på att fordonet laddas induktivt då den kör på vägen (Wang, Stielau & Covic, 2005). 
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Problemet med detta är att det kräver en enorm ombyggnad av infrastrukturen; att riva upp alla vägar för 

att ersättas med ”electric roads” är ett enormt projekt som i princip kräver att alla skulle behöva byta till 

elektriska bilar för att det skulle vara en acceptabel investering. Denna vision ligger väldigt långt in i 

framtiden.

3.2. Förbränningsmotorer
Genom förbränning av bränsle omvandlar en förbränningsmotor kemisk energi till rörelseenergi. Motorn 

består av en cylinder och en kolv. Bränsle och syre förs in i cylindern och trycksätts, när man sedan tänder 

på blandningen så uppstår det ett stort tryck som pressar kolven nedåt. Processen sker kontinuerligt med 

höga intervall. Förbränningsmotorer har två stora nackdelar, dels så har de en väldigt låg effektivitet (runt 

18%) där mycket av energin omvandlas till spillvärme. Den andra nackdelen är utsläppen, dessa bidrar till 

miljöförstörelse vilket kan ha oroande effekter för framtida generationer (Ellinger & Halderman, 1991). 

3.3. Hybrider
En hybrid inom transportindustrin är en motor som använder två eller flera kraftkällor. Den vanligaste 

typen av hybridfordon är en korsning mellan ett batteri och en förbränningsmotor. I hybridbilar så sker 

växlingen mellan bensin- och elmotorn automatiskt, beroende på hur hög belastning man har. 

Bränsleförbrukningen reduceras mest i bilköer eller vid stadstrafik då man har låg fart och ersätts då 

istället av batteriet. En förbränningsmotor utan hybridteknik har under sådana förhållanden hög 

förbrukning på grund av dålig verkningsgrad vid låg belastning. När bilen bromsar in så gör generatorn 

om rörelseenergin till lagrad energi som laddar batteriet, denna energi används sedan för att accelera bilen 

igen (Chan, 2007).

Hybridbilarna ökar väldigt mycket i populäritet på grund av höjda miljökrav. 2011 låg hybridbilen på plats 

25 som världens mest populära bil. 2012 hade hybridbilen klättrat till en tredje plats med 247 230 sålda 

bilar enbart i första kvartalet. Forskare anser att hybridbilen växer i väldigt snabb takt på marknaden och 

att den även idag har en enorm potential att utvecklas (Teknikens värld, 2012). Ett bra exempel på en 

hybridbil är Toyota Prius som idag är den mest köpta hybridbilen. Den har ett batteri av typ NiMH 

(nickel-metallhydrid) som laddas av generatorn som i sin tur drivs av bensinmotorn. Vid medelhögt 

effektbehov laddar förbränningsmotorn batteriet samtidigt som den driver bilen (Teknikens värld, 2012).
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4. Bränsleceller idag

4.1. Bränslecell- och vätgasprogrammet i Tyskland

Tyskland ligger i framkant när det kommer till kommersialisering av bränsleceller för fordon. De tycker 

att bränsleceller i samband med vätgastillverkning från förnybar energi är nödvändig för att minska 

utsläppen i trafiken. För att uppnå Tysklands krav på miljöfordon krävs det att bilarna har både låga 

utsläpp och klarar långa körsträckor på en tank/laddning (Figur 4). Bränslecellen är egentligen den enda 

tekniken som kommer att uppfylla båda kriterier med marginal, till skillnad från t. ex. elbilen som har låga 

utsläpp, men kort körsträcka, eller förbränningsbilen som har lång körsträcka, men höga utsläpp. 

Hybridbilen skulle kunna vara en kandidat, men den har fortfarande inte lika bra värden som 

bränslecellsbilen (Butsch, 2013).

Figur 4: Olika fordons koldioxidutsläpp i förhållande till körsträckan och hur detta kommer att förändras 

över 40 år.
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Vätgasen tillverkas med el från förnybara kraftkällor för att stabilisera elnätet. Bland annat kan elen 

komma som en restprodukt från kemiska industrier, från naturgas- eller biosgasanläggningar eller från 

vattenelektrolys. Tyskland jobbar hårt för att gå över till förnyelsebar energi som genereras av 

vindkraftverk och tanken är att man ska kunna använda överskottsenergin till att framställa vätgas. På så 

sätt kan man effektivt lagra energi som blir över när det till exempel blåser mycket och elbehovet är lågt.

Tyskland har satsat dubbelt så mycket resurser (1,4 miljarder euro över nio år) på bränsleceller än på både 

hybridbilar och batteribilar tillsammans, vilket är ett tydligt tecken på bränslecellens framfart i landet. Om 

man skulle jämföra detta med Sverige har energimyndigheten avsatt 15 miljoner kronor över tre år för 

bränslecellsforskning, över 260 gånger mindre än vad Tyskland avsätter per år (Butsch, 2013; 

Energimyndigheten, 2013).

Ett stort problem vid lanseringar av nya produkter (särskilt substitut eller komplement) är att företagen 

ofta dras med stora förluster de första åren. I Tyskland har man därför tagit fram National Innovation 

Program (NIP) vilket är en strategisk allians mellan de tyska politikerna, näringslivet/industrierna och 

akademikerna. NIP arbetar i flera stadier med att lansera bränsleceller och slå sig in på marknaden. NIP 

arbetar även individuellt med olika typer av bränsleceller och områden, de har bland annat startat Clean 

Energy Partnership (CEP) vilket är ett samarbete mellan fordonstillverkare och bensinstationer. CEP har 

över 120 bränslecellsbilar i sin flotta och i landet finns det för närvarande 15 vätgasstationer (Hydrogen 

refueling stations, HRS). Målet är att utöka dessa till 50 stycken innan 2015. De har även arbetsgrupper 

som inspekterar vätgasstationer samt jobbar med bl.a. gasflödet, läckage och kvalitet. Utöver detta 

partnerskap har även vissa biltillverkare skapat egna samarbeten med varandra för att accelerera 

utvecklingen av kommersiella vätedrivna bränsleceller (Butsch, 2013).

Utöver NIP finns det även ett samarbete, H2 Mobility, som analyserar och jobbar med affärsplanen för 

utvecklingen av infrastrukturen gällande vätgasstationer. Målet är att övervinna 'hönan och ägget' 

-problematiken kring bränslecellsbilar och vätgasstationer.

Efter att Tyskland börjat använda förnyelsebar energi har deras behov för energilagring ökat enormt. 

Eftersom vindkraftverkens energigenerering är oförutsägbar (väderberoende) finns det tillfällen då de 

genererar för mycket el (el som i sin tur går till spillo) och tillfällen då de inte genererar tillräckligt, då 

man istället får ta in el från en extern källa. På grund av detta finns behovet av energilagring för att kunna 

balansera tillgängligheten av el med användandet. Idag genereras mer el än vad som behövs från 

vindkraftverken och man skulle då kunna använda överskottsenergin till bränslecellsbilar.
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Även CHP-system blir allt vanligare i Tyskland och används framförallt som säkerhetsåtgärd för bland 

annat sjukhus, banker och serverhus, men även där det inte finns lokala elnät. 

4.2. Bränsleceller i  USA
USA har länge varit intresserad av bränslecellen, speciellt med tanke på att NASA arbetat med att utveckla 

den väldigt länge. Arbetet med bränsleceller fortled i USA under flera år utan några direkta motgångar, 

men under 2009 beslutade man att dra ned resurserna för vätgasdrivna bränsleceller med två tredjedelar 

(130 miljoner dollar) under 2010. Dessutom skulle den resterande delen endast läggas på forskning och 

utveckling av stationära bränsleceller (som CHP-system). USAs energiminister Steven Chu (2009) sade i 

en intervju med Massachusetts Institute of Technology (MIT) att det fanns fyra ”mirakel” som behövde gå 

i uppfyllelse innan bränsleceller kunde vara praktiska i fordonsindustrin. Han menade att man behövde 

bättre sätt att producera, distributera och lagra vätgas samtidigt som man behövde billigare bränsleceller. 

Han avslutade med att säga: ”If you need four miracles, that’s unlikely: saints only need three miracles.” 

(Chu, 2009). Till följd av detta svarade Mary Nichols (2009), ordförande i California Air Resources Board 

(CARB), att man hade uppfyllt nästan alla tekniska milstolpar för bränsleceller som USDOE hade satt 

upp. Dessutom bifogade hon en sammanfattning från ARBs tekniska avdelning som gav svar på vart och 

ett av de fyra ”miraklena” (Millikin, 2009). Till följd av den diskussion som uppstod blev USA och Steven 

Chu ännu en gång positivt inställd till bränsleceller och har därefter återställt och även ökat resurserna som 

gått till bränslecellsforskning.

I Californien har man sedan dess sett stora förändringar när det kommer till bränsleceller i 

fordonsindustrin. Dels har man genom CARB beslutat om ett nytt regelpaket som går under namnet 

Advanced Clean Cars (ACC) som särskilt lyfter fram bränslecellsbilar. Med hjälp av regelpaketet 

tror CARB att 87% av personbilarna i Kalifornien kommer att drivas av nollemissionsmotorer år 

2050 och att nästan tre fjärdedelar av dessa kommer att vara bränslecellsbilar (Figur 5). Reglerna 

börjar introduceras 2017 och ska vara färdiginstallerade vid 2025. Dessa säger bland annat att alla 

nya fordon ska ha 34% mindre utsläpp av växthusgaser och 75% mindre smogbildande utsläpp. För 

att uppnå dessa mål har bland annat California Fuel Cell Partnership (CaFCP) bildats där 

medlemmar från staten, energiindustrin, företagen och konsumenterna arbetar tillsammans. Ett 

liknande samarbete finns även i Hawaii och går under namnet Hawaii Hydrogen Initiative (HHI) 

(Pohl, 2013). 
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Figur 5: Fördelningen av personbilar i Kalifornien i framtiden (enligt CARB).

När det kommer till produktion och utveckling av CHP-system är USA världsledande inom vissa tekniker. 

Bland annat tillverkar företaget FuelCell Energy CHP-system som drivs av smältkarbonatbränsleceller 

(MCFC) i Torrington, Conneticut. Fabriken har en kapacitet på 90 MW/år och har installerat system som 

totalt genererar över 300 MW och har dessutom en minst lika stor orderstock. Systemen levereras till över 

70 platser i världen, där merparten är städer i Asien. Förutom mindre system tillverkar de även större 

bränslecellsparker. Bloom Energy är ett annat Amerikanskt företag som arbetar med CHP-system och har 

sin fabrik lokaliserad i Kalifornien. De är världsledande när det kommer till fastoxidbränsleceller (SOFC) 

och har flera stora Amerikanska kunder, däribland Apple, eBay, AT&T, Coca-Cola, FedEx, Google och 

Walmart (Andersson & Sundén, 2013). 

4.3 Bränslecellen i Asien
Flera länder i Asien har sedan länge arbetat med bränsleceller och utvecklar bland annat egen teknik, men 

köper även in större system från bland annat USA. Enligt en undersökning från FuelCell Today har 

leveranserna av bränsleceller ökat över hela världen de senaste åren och man förväntade sig att ökningen 

mellan 2011 och 2012 skulle ha varit på runt 300%. Asien står för den största andelen med prognosen att 

de skulle levereras över 30 000 enheter (Figur 6). 
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Figur 6: Leveranser av bränsleceller runt om i världen under åren 2008 - 2011 och en prognos över 2012.

I Sykorea köper man in 95% av energin som används i landet och på de senaste åren har man försökt att 

ändra på det. Man har i samband med detta också valt att satsa stort på miljövänliga tekniker där 

bränsleceller har fått störst fokus. Det sydkoreanska företaget POSCO Energy har arbetat med MCFC-

celler i CHP-system sedan 2000 och öppnade sin första fabrik i staden Pohang under 2008 där de började 

med egen stacktillverkning av bränsleceller 2011. År 2012 sattes dessutom de två största 

bränslecellsparkerna i världen i drift i städerna Daegu (11,2 MW) och Yuichon (10,4 MW). Man har 

dessutom en ännu större bränslecellspark på hela 60 MW under uppbyggnad. Sydkorea räknar med att 

bygga totalt 29 bränslecellsparker till år 2014 och har överlägset flest MCFC-system installerade jämfört 

med resten av världen. För att klara detta har POSCO Energy lagt en order (största ordern någonsin i 

bränslecellbranschen) hos Amerikanska FuelCell Energy, vilka de även samarbetar med på 

komponentnivå (Lagergren, 2013). 

Även Japan har investerat stort när det kommer till stationära bränsleceller, dock har de valt att lägga 

fokuset på den mindre varienten: micro CHP-systemet. Modellen som sålts i Japan går under namnet 

ENE-FARM och ägs av Panasonic. De har hittills sålt över 42 000 system till bostäder och har ett mål om 

att sälja totalt 5 miljoner system innan 2030. För att lyckas med detta planerar de att sänka 
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försäljningspriset från 240 000 kr/enhet till dryga 40 000 kr/enhet över 10 år. Panasonic har även öppnat 

kontor i både Tyskland och Storbritannien för att enklare kunna exportera sina bränslecellsprodukter 

(Andersson & Sundén, 2013). 

4.4. Bränslecellen är teknisk mogen

Som med alla tekniker går det alltid att utveckla och förbättra egenskaper som storlek, prestanda och 

effektivitet. Det gäller även hos bränslecellen. Bränslecellen är idag teknisk mogen inom vissa 

användningsområden och skulle helt kunna ersätta bland annat förbränningsmotorn och användandet av 

fossila bränslen om inte de ekonomiska begränsningarna fanns. Tekniken har funnits och fungerat väldigt 

länge, men det svåra är att introducera en teknik som är så beroende av infrastruktur.Vissa förbättringar 

skulle dock kunna behövas kring vätelagring. Även förbättringar kring tankningsprocessen skulle behövas, 

men dessa har egentligen ingenting med tekniken kring just bränslecellen att göra.

Ett område där bränslecellen dock är tekniskt begränsad är för handhållen elektronik. Här är det 

framförallt platsbegränsningen som gör den svår att implementera. För att en bränslecell ska vara effektiv 

behöver den köras med hög belastning vilket är en egenskap som skiljer sig mot ett batteri. Ett batteri har 

god effektivitet vid låg belastning och något sämre vid hög belastning. Problemet ligger i att den 

handhållna elektroniken vi använder idag (till exempel mobiler, surfplattor och datorer) ofta arbetar med 

låg belastning, något som dels ökar livslängden och hållbarheten hos produkterna. Många av våra 

produkter har idag ”stand-by”-funktioner som gör att de kan arbeta med minimal energiförbrukning då vi 

inte aktivt använder dem. Av denna anledning skulle man därför behöva använda bränsleceller i samband 

med batterier (precis som man gör i bilar) för att utnyttja dess fulla potential och driva vår handhållna 

elektronik i flera dagar utan laddning. Det största problemet är inte tekniken, utan snarare 

platsbegränsningen och storlekskraven vi har idag. Våra datorer och mobiltelefoner blir allt mindre och 

lättare och idag skulle inte en bränslecellshybrid kunna konkurrera med ett batteri (Lundgren & Lindberg, 

2013). 

4.5. Ekonomiska aspekter

När ett företag lanserar en ny produkt så tar det oftast lång tid för allmänheten och marknaden att 

acceptera och godkänna produkten, men när den sedan har blivit bekräftad  blir det mycket lättare för den 

att slå igenom. Ryktet och ordet sprids snabbt. Processen gör det svårt för företag att våga satsa på nya 

områden och produkter då risken är stor att man går med förlust. 
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När bränslecellen väl börjar massproduceras kommer detta att driva ned priserna. Materialkostnader  och 

tillverkningskostnader kommer att minska vilket gör att det blir lättare för mindre företag att ta sig in i 

branschen och sälja mer prisvärda produkter. Idag måste småföretag nischa sig för att kunna slå igenom på 

marknaden. Svenska MyFC trodde först att man skulle kunna nå ut till alla mobilanvändare med sin 

bärbara bränslecellsladdare, men insåg senare att den skulle bli för dyr för den vanliga användaren. Istället 

var de tvungna att rikta in sig på en mindre marknad för människor som intresserar sig för friluftsliv 

(Lundblad, 2013).
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5. Analys

5.1. Varför bränslecellen? 

Det finns flera olika energisystem som används och utvecklas världen över. Varför ska man då 

lägga resurser på just bränslecellen, en teknik som fortfarande är lång väg ifrån att helt ersätta något 

annat? För att svara på denna fråga har vi valt att analysera ett antal alternativ som finns till 

bränslecellen. Även om det finns flera andra energisystem än de vi väljer att ta upp i arbetet så 

tycker vi att de vi valt är de mest aktuella i Sverige.

Vi har valt att inte ta upp alternativ till större energisystem som större kraftverk av den anledningen att vi 

själva inte tror att bränsleceller kommer att ersätta de vatten- och kärnkraftverk vi har i Sverige.

Batteriet är något som vi inte tror kommer att ersättas inom en snar framtid. Det kommer istället 

vidareutvecklas för att bli ännu mer effektivt samtidigt som det är en viktig komponent i flera 

hybridsystem. Bränslecellen kommer i flera områden vara beroende av batteritekniken, bland annat i 

fordonsindustrin och industrin för handhållen elektronik. När det kommer till fordon tror vi att batteribilen 

kommer att utvecklas ytterligare, men att den inte kommer att uppnå tillräckligt höga resultat för att helt 

kunna ersätta hybridbilen eller bränslecellsbilen. 

Förbränningsmotorn är dock en teknik som vi tror kommer att ersättas helt så småningom. Även om 

förbränningsmotorn klarar överlägset längst körsträckor idag kommer den fasas ut i samband med ökande 

miljökrav och minskade tillgångar till fossila bränslen. 

Hybridbilen ser vi mest som en del i övergången från fossila bränslen och är mer av en temporär lösning 

än någonting permanent. Vi tror dock att den förmodligen kommer ha en större marknad än vad 

bränslecellsbilen kommer att ha de kommande åren, men att den senare kommer att fasas ut såsom 

förbränningsmotorn.

Miljö är idag ett väldigt viktigt nyckelord i allmänhet. Man anser att det som förstör miljön är en fara för 

oss och framtida generationer. Bränslecellen är miljövänlig och har inga lokala utsläpp vilket gör den till 

en stark kandidat till att i framtiden ersätta och komplettera de andra drivkällorna.
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5.2. Bränslecellen syns allt mer i världen

Vi kan tydligt se att forskningen kring bränslecellstekniken inte alls tonats ner och att tekniken slagit 

igenom, eller minst sagt håller på att slå igenom i flera länder runt omkring i världen. Tyskland, USA och 

Sydkorea är bara några exempel på länder där man på flera sätt arbetat med bränsleceller, både kring 

infrastruktur och för kommersiellt bruk. Inom 20 - 30 år tror man till exempel att bränslecellsbilen 

kommer att vara ett av de mest tillverkade fordonen. 

Många länder planerar storskalig produktion av väte till följd av övergången till förnyelsebar energi. 

Även för CHP-system finns det ett stort intresse och möjliga marknader. Staterna i Tyskland, Japan och 

USA har satsat stora resurser av ekonomiska bistånd för att utveckla CHP-tekniken, vilket indikerar att det 

finns ett stort globalt intresse inom området. 

Förutom individuellt arbete med bränslecellen finns det flera internationella samarbeten mellan olika 

länder och företag. Intresset för bränslecellstekniken visar en tydlig uppgående trend, och detta gör i sin 

tur att även de mindre länderna följer med.

5.3. Sverige behöver ta mer plats
I Sverige har man, sedan att Mistras bränslecellsprogram tog slut, nästan helt skärt ned på 

forskningsresurserna till bränsleceller. Det är faktiskt bara nyligen som energimyndigheten valde att lägga 

resurser (15 miljoner kronor) på bränsleceller och energilagring över de kommande tre åren. Dock är dessa 

resurser endast en bråkdel av energimyndighetens resurser som är avsatta för fordonsindustrin. Man har 

dels tagit beslutet att hybridbilar och batteribilar ligger närmare in i framtiden och att de därför ska 

prioriteras helt. I många andra delar av världen ser man inte batteribilen som ett alternativ som helt kan 

ersätta förbränningsmotorn och dessutom ser man bara hybridbilen som en del i en övergångsfas då vi 

minskar vårt behov av fossila bränslen. I Tysklands fall ser man bränslecellsbilen som en permanent 

lösning som inte alls ligger långt in i framtiden, och satsar därför mer resurser på den tekniken än på både 

hybridbilen och batteribilen tillsammans. Den tyska staten har redan påbörjat bygget av den infrastruktur 

som både fordonsindustrin och energilagringen kommer att vara beroende av i framtiden.

Sverige har alltid varit ett land som värnat om miljön och har alltid haft höga mål när det kommer till att 

minska koldioxidutsläppen och att vara ett föredöme för resten av världen. Genom att inte satsa på 

bränslecellstekniken riskerar Sverige att halka efter ur miljösynpunkt. Det finns en sannolikhet att när 

bränslecellsbilen utvecklas och lanseras i andra länder så kommer marknadens intresse för 

förbränningsmotorn och hybridbilen minska enormt. Om Sverige väljer att inte följa den pågående trenden 
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mot bränsleceller så finns det en stor risk att vi hamnar långt bak i utvecklingen.

Energilagring är dock något som Sverige kan komma att intressera sig av framöver, framförallt på grund 

av våra goda överföringsmöjligheter av el. Även om vi har ett väletablerat elnätverk med miljövänlig el 

från både vattenkraft och kärnkraft finns det politiska intressen att helt gå över till förnyelsebar energi, det 

vill säga att man skulle avveckla kärnkraften och ersätta den med bland annat vindkraft. Vid ett sådant 

scenario skulle Sverige i likhet med Tyskland vilja lagra energi; det bästa sättet att göra detta är att 

framställa och lagra vätgas. För att kunna nyttja denna form av energilagring till fullo skulle man behöva 

ha ett samhälle som använder sig av bränsleceller i större skala.

För Sveriges del kan man förstå att det saknas intresse för vissa typer av bränslecellstekniker. När det 

kommer till stationära system som CHP och micro CHP så saknar Sverige den rätta infrastrukturen (dvs ett 

etablerat naturgasnätverk). Det är heller inte lönsamt när vi i Sverige har ett högt gaspris och ett lågt elpris. 

Vi har även ett stadigt elnätverk och elproduktion som inte är beroende av kol eller gas. På grund av detta 

finns det i nuläget inget större intresse för storskaliga system eller bränslecellsparker som vissa delar av 

Asien arbetar med.

Sverige trivs bra med sin energipolitik eftersom vi har låga koldioxidutsläpp jämfört med andra länder och 

är även ekonomiskt stabila jämfört med dessa. Vi är inte heller lika beroende av fossila bränslen som 

många andra länder, detta beror till stor del på att vi har bra och till mesta dels miljövänlig kollektivtrafik. 

Risken är att Sverige därför känner sig för bekväm i sin sits och plötsligt halkar väldigt långt efter i 

utvecklingen. Det tar även flera år att bygga upp en ny infrastruktur vilket i sin tur innebär att om Sverige 

halkar efter och vill börja bygga upp sig så kommer det att ta flera år innan vi ligger där de andra ligger 

idag. Det är därför vi måste hänga med i utvecklingen och ligga i fas med de andra länderna även på 

bränslecellsområden för att undvika att det blir en så kallad ketchupeffekt, där utvecklingen börjar sakta 

för att sedan rusa fram.
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6. Diskussion och slutsats

Det finns många saker vi i Sverige kan göra för att komma igång med utvecklingen och introduktionen av 

bränslecellen i samhället. Det största problemet ligger dock i att staten inte tror att det finns något 

industriellt intresse kring tekniken och det framförallt beror på att det inte finns någon bra kommunikation 

mellan industrin och energimyndigheten. Staten vilxl inte satsa resurser om inte industrin möter upp och 

då hamnar man i ett Moment 22, där industrin inte kan utveckla bränsleceller utan statens hjälp och staten 

inte agerar förrän de ser resultat. Industrin har helt enkelt inte lyckats tydliggöra att de stödjer 

bränslecellen och att det finns intressen hos både små och stora företag. De aktörer som finns agerar 

väldigt individuellt idag och därför behöver man tydliga program för att man ska kunna synliggöra det 

som händer. 

Det finns flera företag som arbetar med bränsleceller i Sverige (bland annat Volvo, Scania, MyFC, 

Powercell och Cellkraft) och det finns potential för många fler att komma in i branschen om den svenska 

staten kan bidra med resurser. För att man ska ta reda på vilka resurser som behövs och hur de ska fördelas 

så krävs det att energimyndigheten och industrin möts för att se vart intresset finns, det vill säga att man 

tar reda på vilka användningsområden och vilka bränslecellstekniker man vill utveckla. Om de större 

företag som Volvo och Scania tydligt visar sitt intresse för bränslecellen kommer detta att 

uppmärksammas av staten och energimyndigheten, då dessa företag har över 30 000 anställda och driver 

Sverige framåt.

Ett annat viktigt steg är att bilda ett centrum för bränslecellsforskning och utveckling mellan industrin, 

universiteten/högskolorna och den offentliga sektorn. Man skulle då enklare kunna samarbeta och främja 

utveckling, produktion och senare distribution av bränsleceller i Sverige. Ett centrum skulle också förenkla 

kunskapsspridning och man skulle lättare kunna tillgå experter inom olika områden. Ett problem är dock 

att centrumbildning i Sverige tidigare hållit ute de mindre företagen, men detta är något man lätt 

kan åtgärda om man är medveten om det. Annars har centrumbildning fungerat väl för nya tekniker 

i Sverige förut, ett bra exempel är de centrum för biogas väst och syd som bildats. 

Danmark har redan ett organiserat nätverk när det kommer till att arbeta med bränsleceller där 

industrin, staten och forskningen är involverade i den utveckling som sker. Därav skulle det vara bra om 

bränslecellsfrågan togs upp i det nordiska samarbetet. Det nordiska samarbetet vi har idag är ett av 

de äldsta och mest omfattande i världen, och bygger på gemensamma värderingar. Tillsammans vill 

man uppnå resultat som bidrar till en dynamisk utveckling och som ökar Nordens kompetens och 

konkurrenskraft. 
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Det är också viktigt att Sverige tar fram en långsiktigt plan för att reducera användandet av fossila 

bränslen. I dagsläget ser Sverige batteribilen och hybridbilen som det enda alternativet till att ersätta 

förbränningsmotorn, men i många andra länder ser man hybridbilen som ett steg i övergången från fossila 

bränslen och batteribilen mer som ett komplement till andra tekniker. Om Sverige endast satsar resurser på 

kortvariga och icke permanenta lösningar kan man komma att få problem i framtiden. Bland annat har EU 

redan lagt upp flera förslag som handlar om bränsleceller, ett exempel är att bygga vätgasinfrastruktur i 

Europa. Det är därför viktigt att Sverige har en tydlig plan för framtiden, en plan som innehåller mer än 

bara temporära lösningar. 
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