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Abstract

Electric vehicles, a lifecycle analysis of two alternative
technologies - Fuel Cell Vehicles and Battery Electric
Vehicles
Simon Nordén

In this thesis, two electric vehicles are compared, a fuel cell 
powered vehicle and a battery powered vehicle with a conventional 
vehicle with an internal combustion engine. The comparison was 
done as a life cycle assessment and consisted of two stages, a 
vehicle stage and a fuel stage. The vehicle stage consisted of 
everything from mining minerals to recycling of the vehicles, 
every aspect that’s connected to the car. The fuel stage consisted 
of fuel production and use during the vehicle’s lifetime. The fuel 
consist of electricity and hydrogen produced through electrolysis. 
The goal of the thesis was to understand what aspects of the 
lifecycle matters most in terms greenhouse gases for each of the 
electric vehicles. Since there are no emissions in terms of 
greenhouse gases while driving the electric vehicles, only fuel 
production, electricity and hydrogen through electrolysis, counted 
towards the fuel stage. For the vehicle with an internal 
combustion engine the fuel stage consisted of gasoline production 
and emissions from driving.

The results showed that when comparing electric vehicles with 
internal combustion vehicles, the most important aspect was the 
electricity mix, with a Nordic electricity mix for most use cases 
the electric vehicles where more climate friendly then the 
internal combustion vehicles. The fuel cell powered vehicle used 
more electricity than the battery powered vehicle when using 
electrolysis to create hydrogen, and therefore was more sensitive
to increases in emissions from the electricity mix. When comparing 
the vehicle stage, battery production causes the most emissions
for the battery powered vehicle and the hydrogen tank caused the 
most emissions for the fuel cell powered vehicle.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Klimatförändringarna och växthuseffekten har de senaste åren varit på tapeten, dokumentärer så 

som An inconvenient truth och personer, bland annat Greta Thunberg har gjort klimatfrågan till 

något som även oinsatta måste förhålla sig till. Sedan mitten av 1800-talet har jordens 

medeltemperatur ökat med 1˚C. Det har bland annat lett till ett mer instabilt väder, smälta polarisar 

och torka i olika delar av världen.  

 

Transportsektorn står för en stor del av växthusgasutsläppen, 2018 stod den för 26% av alla 

växthusgasutsläpp. Behovet finns där med att hitta alternativa lösningar för att minska dessa 

utsläpp. Det primära alternativet till att använda fossila bränslen i transportsektorn idag för 

persontransport är batteridrivna bilar, i den här rapporten har dessa jämförts med en annan teknik 

att lagra elenergi, bränslecellsbilar. Där batteribilarna lagrar energi i form av el i batterier lagrar 

istället bränslecellsbilarna elenergi i form av trycksatt vätgas i tankar. Vätgasen omvandlas sedan 

till elektricitet i bilens bränslecell. Båda teknikerna har olika styrkor och svagheter, batterier är till 

exempel tunga men kan leverera hög effekt. Bränslecellsbilar levererar generellt något lägre effekt 

jämfört med batteribilar men kan ofta tankas på ett mer konventionellt sätt jämfört med 

batteribilar som ofta behöver laddas i flera timmar. 

 

Båda bilarnas klimatpåverkan har undersökts i den här rapporten och jämförts med en mer 

konventionell bil med förbränningsmotor. För att göra denna jämförelse har en metod som heter 

livscykelanalys använts. En livscykelanalys går ut på att man samlar in data över materialflöden och 

energiflöden samt utsläppsflöden för alla delar av en produkts liv, i detta fall en bil. Data över allt 

från mineralbrytning till återvinning och avfallshantering samlas in.  

 

I den här rapporten har fordonens livscykel delats upp i två cykler, fordonscykeln och 

bränslecykeln. Fordonscykeln tar hänsyn till all produktion av delar, råvarubrytning, montering, 

återvinning med mera av fordonet. Alla uträkningar för fordonscykeln har gjorts med en modell för 

livscykelanalys av fordon som heter GREET. GREET står för Greenhouse gases, Regulated Emissions 

and Energy use och är framtagen av Argonne national laboratory. Bränslecykeln tar hänsyn till 

produktion av bränsle och förbrukning när bilarna körs. Då elbilar inte släpper ut några 

växthusgaser under själva körningen har bara elproduktionen samt framställning av vätgas genom 

elektrolys undersökts. För bilen med förbränningsmotor har utsläpp från bränsleproduktion samt 

förbrukning under körning tagits hänsyn till. Bränslecykelns utsläpp har beräknats med en egen 

modell. 

 

De viktigaste komponenterna under fordonscykeln är bilarnas batterier, framförallt hos 

batteribilen samt bränslecellsbilens vätgastank som båda har störst klimatpåverkan under 

respektive bils produktion. Om båda bilarna vill kunna köra samma sträcka på en laddning/tank 

kommer vätgasbilen att vara något klimatsmartare sett till fordonscykeln. 

 

Den viktigaste slutsatsen är att elbilar generellt är mer klimatvänliga än bilar med 

förbränningsmotor. Vad som kan påverka är dock vilken el man laddar dem med och använder för 

elektrolysen. Om en elmix innehåller stora mängder kolkraft eller andra fossila energikällor kan 



 
 

utsläppen för framförallt bränslecellsbilen överstiga utsläppen för bilen med förbränningsmotor. 

Det finns dock andra tekniker för att framställa vätgas som inte bara använder elektrolys som 

primär energikälla som passar bättre i dessa situationer.  

Om däremot ursprungsmärkt el skulle användas under bränslecykeln kommer dess bidrag till de 

totala utsläppen att minska.  

 

  



 
 

Exekutiv sammanfattning 
I den här rapporten har två alternativa elbilstekniker undersökts, batteribil och bränslecellsbil med 

fokus på klimatpåverkan. Bränslecellsbilen antas använder vätgas producerad genom elektrolys 

med hjälp av el. Under nordiska förhållanden, det vill säga nordisk elmix kommer både 

bränslecellsbilen och elbilen vara mer gynnsam ur ett klimatperspektiv än en konventionell bil med 

förbränningsmotor.  

 

Storleken på lagring spelar roll både för en bränslecellsbil och en batteribil. En markant ökning i 

energilagringskapacitet, dvs större batteri eller större vätgastank leder generellt till märkbar 

ökning i klimatpåverkan. Om både bränslecellsbilen och batteribilen skall kunna köra samma 

sträcka på en laddning/tank kommer bränslecellsbilen att vara något mer klimatsmart sett till 

produktion och återvinning av bilen. 

 

 Då Sveriges elnät är sammankopplat med resten av Norden i ett gemensamt elnät med stor 

överföring av el mellan länderna används nordisk elmix för utsläppsberäkningar. Om man vill 

försäkra sig om att hålla nere sina utsläpp bör man använda ursprungsmärkt el från till exempel 

vindkraft vid laddning/vätgasproduktion. Om ursprungsmärkt el används är det framförallt andra 

aspekter som påverkar, det vill säga produktionen och hur stor energilagring man vill ha samt hur 

man vill kunna ladda/tanka bilen. I de fall där energimixen innehåller stor mängd fossila bränslen 

kan alternativa produktionsmetoder för vätgas vara mer klimatsmarta, då elektrolys under till 

exempel amerikansk elmix leder till att bränslecellsbilens utsläpp blir högre än 

förbränningsmotorn. Alternativa tekniker innefattar bland annat termokemisk vattenspjälkning 

och ångreformering av naturgas.  

 

Då båda teknikerna båda generellt är mer klimatsmarta än förbränningsmotorer är det generellt 

aspekter som hur bilen förväntas användas som kommer spela en stor roll vid val mellan dem. Båda 

teknikerna har olika styrkor och svagheter, batterier är till exempel tunga men kan leverera hög 

effekt, men behöver ofta lång tid för att laddas. Bränslecellsbilar har levererar generellt något lägre 

effekt men kan ofta tankas på ett mer konventionellt sätt jämfört med batteribilar. 
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1 Introduktion 
Världen idag står inför en stor utmaning, klimatförändringar är idag en vardag för många med en 

högre variabilitet i vädret som konsekvens. Jordens medeltemperatur har också höjts med 1 ˚C 

sedan mitten av 1800 talet, vilket leder till bland annat höjda havsnivåer, smältande polarisar och 

intensivare värmeböljor. Andra möjliga effekter på sikt innefattar bland ytterligare höjda 

temperaturer, torka och extremare väder överlag såsom orkaner (1).  

 

Sedan industriella revolutionen har halten antropogena växthusgaser ökat i atmosfären (2). En 

bidragande orsak är transportsektorn. År 2018 stod transportsektorn för 26 %, (8,26 𝐺𝑡 𝐶𝑂2), av 

världens totala växthusgasutsläpp (3). Under samma period har antalet batteribilar i världen ökat 

från 17 000 år 2010 till 4 790 000 år 2019 vilket är ett steg i rätt riktning (4). Batteribilar är dock 

inte praktiska för alla typer av applikationer i och med begränsad kapacitet att lagra energi vilket 

öppnar upp för alternativa tekniker såsom bränslecellsbilar.  

 

I den här rapporten studeras två alternativa tekniker till traditionella förbränningsmotorer, 

bränslecellsbilar samt batteribilar där det primärt är energilagringen som varierar mellan 

fordonen. I den här texten kommer termerna bränslecellsbil samt batteribil att användas. Det finns 

många likheter mellan de båda drivlinorna, båda använder elektricitet som genom en elmotor 

driver fordonet framåt. Den primära skillnaden är dock hur energin lagras i fordonen.  

1.1 Syfte och Mål 

Målet är att undersöka hur stor klimatpåverkan en bränslecellsbil har jämfört med en batteribil 

samt undersöka vilka faktorer som spelar störst roll för respektive bil. Som referensbil har en 

Honda Accord valts ut för att representera en bil med förbränningsmotor som har liknande 

funktionalitet som båda elbilarna. 

Att utifrån ett livscykelperspektiv avgöra hur stor klimatpåverkan en batteribil och en 

bränslecellsbil har förutsatt att de båda har liknande vikt, kaross och effekt.  

-Identifiera vart i livscykeln de största utsläppen sker för respektive bil 

-Identifiera vilka komponenter hos drivlinan som har störst utsläpp 

-Undersöka vid vilken räckvidd som respektive teknik är fördelaktig utifrån ett klimatperspektiv. 

 

  



2 
 

2 Bakgrund och teori 

2.1 Växthuseffekten 

2.1.1 Väder och klimat 

Solen är den drivande kraften bakom det man i dagligt tal kallar väder, olika delar av jorden värms 

upp olika mycket på grund av jordens lutning och rotation. Dessa temperaturskillnader ger upphov 

till varma luftmassor och varma strömmar rör sig över jordens yta för att jämna ut temperaturen i 

klimatsystemet. Detta i sin tur skapar andra fenomen såsom moln, låg och högtryck m.m. (5). Den 

momentana temperaturen vid marken varierar därmed kontinuerligt med instrålningen från solen 

medan till exempel temperaturen i djuphavet kan behöva en betydligt längre tidshorisont för att 

ställa in sig.  

 

Då väder är ett momentant eller i alla fall kortsiktigt perspektiv att se på temperatur, nederbörd, 

luftströmmar m.m. kräver klimatet ett längre perspektiv. För att studera klimat behövs långa 

tidsserier över ofta ett decennium eller mer, man räknar på genomsnitts data, undersöker trender. 

Ett extra varmt år behöver inte betyda att klimatet förändrats. Det är därför viktigt att studera 

förändringar över tid. Man kan se en tydligt uppåtgående trend av temperaturhöjning sedan 

industriella revolutionens början (5).   

2.1.2 Mänsklig klimatpåverkan 

Sedan 1850 talet har halten antropogena växthusgaser i atmosfären ökat kraftigt (6). Fossila 

bränslen såsom olja, kol och naturgas, som vid förbränning släpper ut stora mängder växthusgaser, 

möjliggjorde att manuellt arbete kunde ersättas med mekaniskt arbete genom bland annat 

ångmaskiner. Avkastningen kunde därmed öka mångfaldigt. En ökad produktivitet ledde också till 

att ekonomin ökade, fler arbetstillfällen skapades och människor sökte sig till städer för att få jobb. 

En följd av detta var att populationen i Europa och sedermera USA ökade kraftigt och industriella 

revolutionen var ett faktum (7). 

 

För att få plats med de växande städerna och ett växande behov av odlingsmark avskogades stora 

ytor. Allt eftersom samhället mekaniserades och mängden människor ökade, och därmed deras 

behov av energi, ökade behovet av kolväten vilket i sin tur orsakade mer utsläpp av bland annat 

koldioxid. Skogar som tidigare varit en buffert och absorberat kol, eldades istället upp eller blev till 

virke (7). 

 

Utan den naturliga växthuseffekten hade samma mängd värme som jorden absorberar från solen 

emitterats tillbaka till rymden. Jorden hade där med varit en mycket kallare plats än den är idag. 

När människor i större utsträckning börjar utvinna kol ur marken i form av brun och stenkol, olja 

osv, som sedan förbränns, ökar mängden koldioxid och andra växthusgaser i luften. Det gör att det 

naturliga system som tidigare var i balans inte längre är i balans och en större andel av den värme 

som jorden avger absorberas. Detta leder till att temperaturen vid jordens yta stiger. 
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Det finns idag ett flertal gaser som klassificeras utöver koldioxid (𝐶𝑂2) som växthusgaser, bland 

annat metan (𝐶𝐻4), dikväveoxid (𝑁2𝑂). Till växhusgaserna räknas också vatten (𝐻2𝑂), det innebär 

att när jordens temperatur stiger, dunstar mer vatten av till atmosfären vilket ökar växthuseffekten.  

 

Figur 1 Förändring av årsmedeltemperaturen över land från 1850 till 2018 (2).  

 

Figur 1 visar hur den globala land och luft medeltemperaturen har förändrats sedan år 1850. (8) 

menar att utsläpp från kolkraftverk själv står för 30 % av den genomsnittliga globala 

temperaturökning som skett sedan industrialiseringen. 

  

2.2 Bilar 

Som tidigare nämndes, stod transportsektorn år 2018 för 26 % av världens utsläpp av växthusgaser 

(3). Därmed behöver en förändring ske, ny teknik och alternativa bränslen måste till för att 

utsläppen skall minskas.  

 

I en bränslecellsbil idag är vanligen vätgas den primära energibäraren, men även andra 

energibärare såsom etanol har använts historiskt (9). Vätgasen förvaras under högt tryck i en eller 

flera tankar för att sedan i en stack av oftast seriekopplade bränsleceller omvandlas till elektricitet 

som i sin tur driver elmotorn. För att kunna hålla nere bränslecellsstackens storlek och tillåta den 

att arbeta effektivt har bränslecellsbilar ofta ett mindre batteri som hjälper till när effektbehovet är 

som störst (10). 
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2.2.1 Historia 

2.2.1.1 Batteribilar 

År 1820 observerades för första gången elektromagnetism och hur elektricitet och magnetism 

samverkar. Denna upptäckt ligger till grund för vad som 8 år senare, år 1828, då en slovak-ungersk 

präst vid namn Ányos Jedlik utvecklar den första DC motorn. 10 år senare tas den första elektriska 

vagnen fram vilket tätt följs av ett elektriskt tåg år 1842 (11).   

 

De första eldrivna fordonen drevs av batterier. Batterierna gick dock bara att använda en gång och 

man var tvungen att avyttra dem när laddningen tog slut. Zinkbatterier som var en av 3 populära 

batteritekniker under den här tiden var enligt samtida uträkningar 40 gånger dyrare än att elda 

med kol i konventionella ångmaskiner som också hade fått ett genombrott i början av 1800 talet. 

  

Den första elbilen togs fram år 1873 men då den drevs av zinkbatterier blev den inte en 

kommersiell succé. Detta i kombination med att förbränningsmotorn utvecklades i mitten/slutet av 

1800 talet gjorde att elbilar hamnade på efterkälken (11). 

Eldrivna fordon är därmed inte en nymodighet som utvecklats de senaste 20 åren utan ett koncept 

som funnits i 147 år.  

 

Mycket har dock hänt sen mitten på 1800-talet. Idag står laddbara bilar för 3 % av Sveriges 

personbilsflotta, varav en tredjedel är batteribilar och två tredjedelar är laddhybrider (12). I och 

med att behovet att minska våra växthusgasutsläpp ökar, ökar också behovet av alternativa 

tekniker såsom batteribilen. I Sverige har antalet laddbara fordon ökat med 60 % under det senaste 

året (12).  

 

Batteribilar har elektricitet som energibärare och batterier som energilagring. Primärt används 

litium-jon-batterier i konventionella batteribilar.  

 

2.2.1.2 Bränsleceller 

Bränsleceller finns idag i allt från bilar, tåg och dammsugare, men så har inte alltid varit fallet.  

Grunden för bränsleceller upptäcktes precis som batteriet under första halvan av 1800-talet. Vem 

som utvecklade den första bränslecellen är idag omstritt men Sir William Robert Grove var en av 

pionjärerna. Han upptäckte att om två platinum-elektroder sänktes ner i ett bad av svavelsyra 

samtidigt som de var kopplade till slutna behållare fyllda av väte respektive syre i varsin ände, 

uppstod en ström mellan elektroderna. Den första bränslecellen eller Gas battery som Grove själv 

kallade det bestod av 50 sammankopplade monoceller med platinum elektroder (13).  

 

Att bryta ner vatten i dess beståndsdelar, väte och syre var något som upptäcktes redan 1800 av de 

brittiska vetenskapsmännen Sir Anthony Carlisle och William Nicholson.  

Den första bränslecellen med en fast elektrolyt togs fram år 1900 och sedermera den smälta 

karbonatbränslecellen som låg till grund för den första bränslecellen med hög effekt, 1,5 kW (13).  
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En av de första applikationerna av en bränslecell för fordon skedde år 1959 då en bränslecell på 15 

kW först användes i en traktor. Bränsleceller har sedan dess använts bland annat använts för att 

driva Apollos kommandomodul under månlandningarna år 1969 och används idag ofta som 

backupenheter vid strömavbrott hos bland annat sjukhus. Användningsområdena för bränsleceller 

är där med många (13).  

 

Den första kommersiella bilen med bränsleceller var Hondas FCX Clarity som först presenterades 

under Los Angeles automobile saloon år 2007 för att år 2008 släppa den för allmänheten året därpå 

(13). År 2020 finns det primärt 3 modeller tillgängliga för konsumenter, Hyundai Nexco, Toyota 

Mirai och bilen i fokus i denna rapport, Honda Clarity FCV.   

 

2.2.2 Batterier 

Batterier är idag en viktig del av moderna bilar och har varit så sedan år 1912 då den första 

elektriska startmotorn dök upp på marknaden. Introduktionen av en elektrisk startmotor gjorde att 

muskelkraft inte längre behövdes för att starta bilarna vilket tidigare var fallet (14). Den vanligaste 

batteritypen bland moderna bilar idag är blyackumulatorer som finns i de flesta konventionella 

bilarna med förbränningsmotorer. Blybatterier har hög effekt, bra återvinningsgrad (95 %) och är 

lätta att producera jämfört med de mer avancerade batterityperna så som nickel-metall-hydrid 

batterier. Den stora nackdelen med blybatterier är att de har låg specifik energi, dvs hög vikt i 

förhållande till den energi batteriet kan lagra, 20–40 Wh per kg (15). Detta på grund av blyets höga 

densitet och därmed vikt. Den låga specifika energin gör blybatterier olämpliga för applikationer 

som kräver stora mängder energi så som hybridbilar eller batteribilar.  

 

Hybridbilar, bilar som har både förbränningsmotor och en elmotor och som därmed använder el 

som sekundär energikälla, har ett större behov av elenergi jämfört med konventionella bilar, där 

batteriet primärt hjälper till vid uppstart. Att använda blybatterier för den här typen av 

applikationer hade därmed varit ineffektivt både i termer av massa och volym. I hybridbilar är 

nickel-metall-hydridbatterier därmed vanligare, vilka har en högre specifik energi än blybatterier 

(16). Nickel-metal-hydridbatterier har en specifik energi på 70–100 Wh per kg (15). 

 

De flesta batteribilar använder idag en tredje batterityp, litium-jon-batterier. Både Honda Clarity 

FCV och Honda Clarity EV använder litium-jon-batterier, dock med varierande kapacitet. 

Bränslecellsbilen har ett batteri med en kapacitet på 1,7 kWh, medan motsvarande batteribil har ett 

större batteri på 25,5 kWh. Litium jon batterier är ett paraplybegrepp och innehåller en mängd 

olika variationer. Det är framförallt katodens kemiska sammansättning som varierar, ofta består 

den av någon form av metalloxid. Ett exempel som bland annat Northvolt kommer att producera 

fram över, men som också är en vanlig batterikemi är litium-nickel-mangan-cobolt oxid 

(LiNixMnyCozO2) (17). Grafén är ett vanligt material som används för litium-jon-batteriets anod.  
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Att producera litium-jon-batterier är en energikrävande process, där stora mängder el behövs, 

vilket gör att behovet av grön el under produktionen ökar för att hålla nere utsläppen. (18) menar 

att om el från en förnyelsebar källa skulle användas vid batteriproduktion såsom vattenkraft 

jämfört med el från ett kolkraftverk skulle utsläppen från batteriproduktionen minska med över två 

tredjedelar.  

2.2.3 Vätgas 

Ren vätgas är inte naturligt förekommande utan måste framställas för att kunna användas (19). 

Man kan framställa vätgas på flera olika sätt, Ahmadi tar upp ett antal metoder för att producera 

vätgas. Fokus i rapporten ligger på framförallt 3 metoder, elektrolys, termokemisk 

vattenspjälkning, och ångreformering av naturgas. I den här rapporten kommer fokus läggas på 

elektrolys av vatten men andra metoder är både vanligare och i en del fall mer klimatsmarta, 

framförallt beroende på vilken elmix som används i landet där vätgasen produceras. Vilken metod 

som bör användas beror till stor del på vilka resurser som finns tillgängliga inom landet.  

 

Japan har beslutat att de skall bli ett vätgassamhälle och har därför uppfört världens största 

vätgasproduktionsanläggning i mars 2020, Fukushima Hydrogen Energy Research Field. 

Anläggningen producerar vätgas genom elektrolys och får sin el från den omkringliggande 

solcellsanläggningen (21).  

 

Under produktionen av vätgas introducerar man energiförluster till systemet, det är inte samma 

mängd energi i den vätgas som produceras jämfört med den tillförda energin under produktionen. 

Beroende på vilken teknik som används vid elektrolys har processen olika effektivitet (Tabell 1).  

Om ett land har stora mängder kärnkraft, kolkraft eller liknande kan man använda spillvärme från 

dessa anläggningar för att framställa vätgas.  

 
Tabell 1: Effektivitet hos alkalisk respektive PEM elektrolyt för vätgasproduktion (22) 

Effektivitet hos två olika elektrolyter för vätgasproduktion 

Elektrolyt Effektivitet [%] 

Alkalisk 62–82 

PEM (Polymer electrolyte membrane) 67–82 

 

Vätgas från kärnkraft produceras primärt genom två övergripande metoder, elektrokemisk och 

termokemisk vätgasproduktion. Båda teknikerna behöver höga temperaturer men kan också 

leverera en hög effektivitet. I fallet ångmetanreformering vid hög temperatur kan energieffektivitet 

på över 60 % uppnås vid temperaturer över 700 ℃ (23). En hög verkningsgrad vid produktionen av 

vätgas är viktig då förluster finns i alla steg, från produktion till kompression, omvandling till 

elektricitet i bränslecellen.  
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När vätgasen väl är producerad behöver man lagra den, i fallet vätgas som skall användas som 

bränsle i fordon behöver vätgasen utöver lagras också trycksättas.  

2.2.3.1 Vätgastank 

Moderna vätgasbilar lagrar vätgas vid 700 bars tryck. Trycksättning innebär förluster för systemet, 

att trycksätta 1 kg vätgas till 700 bar använder 6 kWh el (24). Idag finns det fyra olika tekniker för 

att lagra vätgas, men bara 2 av dem är anpassade för fordon. Varianterna som är anpassade för 

fordon kallas typ III och typ IV. Typ III består av ett metallhölje, oftast aluminium eller stål, som 

lindas med kompositmaterial vanligen beståendes av kolfiber eller glasfiber. 

Typ IV som är en modernare teknik, om än inte lika mogen består av ett plasthölje som lindas med 

ett kompositmaterial. I den här rapporten antas tankar av typ IV, där det primära materialet är 

kolfiberförstärkt plast. 

 

2.3 Elproduktion och försörjning 

Elproduktion är en stor källa till växthusgasutsläpp. År 2018 stod världens elproduktion för 33,1 Gt 

𝐶𝑂2 vilket är en ökning med 1,7 % sen 2017. I snitt har utsläppen ökat med 1,3% per år sedan år 

2000 (8). Hur elen produceras spelar ord stor roll för dess klimatpåverkan. I den här rapporten 

undersöks primärt utsläpp relaterade till elproduktion. Bränslecykeln, det vill säga alla utsläpp som 

är kopplad till bränsle/elproduktionen/konsumtionen. Då vätgasen i den här rapporten kommer 

från elektrolys används samma el i alla beräkningar för elbilarnas bränslecykel. Primärt undersöks 

nordisk elmix och amerikansk elmix. Därtill kommer också ursprungsmärkt el att tas upp då 

scenariot där helt förnyelsebar el används under bränslecykeln är relevant för resultatet. 

2.3.1 Elmix 

Ett lands elmix, eller en regions elmix kan beräknas på flertalet olika sätt, produktionsmix, 

konsumtionsmix, marknadsmix etc. I den här rapporten har produktionsmixen valts för att ge en 

approximation av den el som produceras i USA under ett år. Produktionsmixen varierar från år till 

år och den aktuella mixen representerar bara produktionen under ett specifikt år.  

För nordisk elmix har total leverantörs mix valts vilket är en kombination av nordens residualmix 

och ursprungsmärkt el.  

Ett lands residualmix är den elmix en konsument köper om den inte köper ursprungsmärkt el, alltså 

den el som inte innefattar elcertifikat eller annan märkt el.  

 

Elproducenter kan då de producerar förnyelsebar el välja att certifiera den genom att köpa 

certifikat för varje producerad MWh. Energimyndigheten godkänner vilka anläggningar som får 

leverera ursprungsmärkt el och säljer certifikaten. Det ger konsumenter möjligheten att själva 

påverka vilken typ av el de vill att deras leverantör skall producera genom att köpa ursprungsmärkt 

el.  

Om en elhandlare vill sälja ursprungsmärkt el till konsumenter måste de via energimyndigheten 

köpa en ursprungsgaranti. En ursprungsgaranti är ett certifikat som visar att en av 
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energimyndigheten godkänd anläggning har producerat 1 MWh el. Elhandlaren kan då sälja 1 MWh 

el märkt med ett specifikt kraftslag. Konsumenter kan på detta sätt påverka vilken elmix som 

produceras genom att köpa ursprungsmärkt el (25). 

2.3.1.1 Nordisk elmix 

Då överföringskapaciteten för el mellan Sverige och dess grannländer är så pass stor har praxis 

blivit att använda nordisk total leverantörs mix vid utsläppsberäkningar även i Sverige.  

Enligt en utredning på begäran av energimyndighetens, utförd av Martinsson et al. (26), fastslogs 

att nordisk elmix skulle användas vid utsläppsberäkningar framöver.  

Nordisk elmix skiljer sig dock kraftigt från svensk elmix. Framförallt är det mängden vattenkraft i 

svensk elmix som är utbytt mot kolkraft och naturgas i den nordiska mixen. I tabell 2 ser man hur 

nordisk residualmix skiljer sig från nordisk respektive svensk leverantörsmix. Produktionsmixen 

varierar över tid vilket gör att värdena skiljer sig från år till år. 

 
Tabell 2: Residualmix och total leverantörs mix för Norden respektive Sverige 2019 (27). 

Kraftslag Nordisk residualmix 
[%] 

total leverantörs mix 
Norden [%] 

total leverantörs mix 
Sverige [%] 

Ospecificerad 
förnybar energi 

0 0,19 0,47 

Solkraft 1,07 1 0,71 

Vindkraft 1,09 5,89 7,2 

Vattenkraft 1,92 28,04 48,4 

Geotermisk energi 0,01 0,04 0,11 

Bioenergi 1,22 4,79 6,77 

Kärnkraft 48,17 34,6 34,82 

Ospecificerad fossil 
energi 

4,44 2,49 1,09 

Lignit 2,85 1,55 0,09 

Kolkraft 20,76 11,29 0 

Naturgas 17,64 9,65 0,28 

Olja 0,84 0,46 0,06 

2.4 Livscykelanalys 

Livscykelanalys (LCA) är en metod att få ett helhetsperspektiv på en produkts eller tjänsts 

miljöpåverkan. En livscykelanalys är uppdelad i 4 faser (28). 



9 
 

- Definition av omfattning och mål 

- Inventeringsanalys 

- Miljöpåverkansbedömning 

- Tolkning av resultat 

 

När man gör en LCA är det viktigt att definiera systemets gränser, vad som skall ingå i analysen. 

Detta görs under livscykelanalysens första fas. Första fasen börjar dock med att man definierar ett 

mål med studien. Sedan tas en frågeställning som skall undersökas fram. Den skall sedan begränsas 

och definieras med hjälp av systemgränser. Ett exempel på systemgräns är vagga till grav, vilket 

innebär att man tar hänsyn till alla relevanta processer och utsläpp från råvaruutvinning till 

produktion, användning, avfallshantering och återvinning av produkten när den nått slutet på sin 

livscykel. Relevanta processer innebär processer som bidrar med utsläpp eller konsumerar energi. 

Ett exempel på utsläpp som inte tas med är spillvärme från till exempel järnproduktion. En annan 

möjlig systemgräns är vagga till grind, skillnaden är att man räknar påverkan från råvaror tills att 

produkten lämnar fabriken. Alla steg efter produktionen tas därmed inte hänsyn till.  

 

En funktionell enhet väljs för att representera studiens syfte och mål.  Den funktionella enheten 

skall vara sådan att den beskriver funktionen hos den produkt man vill analysera, vad som är den 

primära egenskapen hos produkten, man utgår sedan från den egenskapen när man beräknar 

klimatpåverkan för systemet. 

Ett flödesschema tas sedan fram för den produkt som skall analyseras där alla ingående processer 

bör finnas med i någon form samt materialflöden och energiflöden. Flödesschemat kan sedan ligga 

till grund för inventeringsfasen där data samlas in för alla ingående processer. 

 

I andra fasen, Inventeringsanalys, behövs data samlas in för varje steg under en produkts livstid. 

Från råvaruutvinning till avfallshantering och återvinning. Data för både energiflöden och 

materialflöden samlas in, samt data över vilka utsläpp processerna genererar.  

 

Livscykelanalysens tredje fas, miljöpåverkansbedömning innebär att man sammanställer och 

kategoriserar alla utsläpp från föregående fas. Man beräknar totala mängden 𝐶𝑂2, 𝐶𝐻4, 𝑁𝑂𝑋 osv. 

per substans som släpps ut under livscykeln. Beroende på vad man undersöker kan en eller flera 

kategorier tas upp. I den här rapporten studeras klimatpåverkan men även kategorier såsom 

försurning och övergödning kan behandlas om det innefattas av rapportens mål. Ett exempel på hur 

det här går till ses i figur 2.  
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Figur 2: klassificering och kategorisering av utsläpp 

 

När utsläppen har klassificerats behövs utsläppen viktas mot varandra. Olika utsläpp viktas inom 

samma miljöpåverkanskategori mot varandra med hjälp av karakteriseringsfaktorer. 

Karakteriseringsfaktorer innebär att olika ämnen har olika stor påverkan på till exempel global 

uppvärmning eller försurning. 1 kg metan bidrar till exempel över en tidshorisont på 20 år 84 

gånger mer till växthuseffekten än samma massa CO2. En gemensam enhet används för varje 

miljöpåverkanskategori. För klimatpåverkan används 𝐶𝑂2ekvivalenter. Resultatet av 

miljöpåverkansbedömningen kommer för klimatpåverkan vara en mängd 𝐶𝑂2ekvivalenter. 

 

Vid beräkning av 𝐶𝑂2-ekvivalenter används formel 1 (29), där 𝑚𝑖 är totala massflödet för 

utsläppsslag,  𝐾𝑖 är substansens karakteriseringsfaktor och 𝑔 𝐶𝑂2𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟är totala potentiella 

klimatpåverkan för alla utsläpp 

 

∑ 𝑚𝑖 ∗ 𝐾𝑖 = 𝑔 𝐶𝑂2𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟(1) 

 
Tabell 3: Karakteriseringsfaktorer för växthusgaser över två tidshorisonter (30).  

Ämne Livstid Karakteriseringsfaktor 
Tidshorisont 20 år 

Karakteriseringsfaktor 
Tidshorisont 100 år 

Metan 𝐶𝐻4 12,4 84 28 

Lustgas 𝑁2𝑂 121 264 265 

HFC-134a (Väte-Flour-
Kol-föreningar) 

13,4 3710 1300 
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Koltetraflourid (𝐶𝐹4) 50 000 4880 6630 

 

Karakteriseringsfaktorn visar hur många gånger större klimatpåverkan respektive ämne har 

jämfört med samma massa av 𝐶𝑂2under olika tidshorisonter. 

 

I fjärde och sista fasen tolkas resultat från inventeringsfasen och miljöpåverkansbedömningen och 

resultatet kopplas därmed till frågeställning och mål från fas 1. 
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3 Metod 

3.1 Mål och omfattning  

Den här rapporten har gjorts med hjälp av livscykelanalys. Livscykelanalys har valts då en så 

komplett bild som möjligt av en batteribil respektive bränslecellsbils klimatpåverkan skall 

kartläggas. Fordonscykeln består av produktion, återvinning och övriga fordonsrelaterade utsläpp 

har beräknats med en modell framtagen av Argonne National Laboratory som heter GREET medan 

bränslecykeln har beräknats med en egen modell.  

 

För att ge en så rättvis bild som möjligt av bilens totala klimatpåverkan behövs hela livscykeln tas 

hänsyn till. Då bilar inte bara bidrar med utsläpp under produktionen utan under hela livscykeln är 

ett ”vagga till grav” perspektiv lämpligt för studien. I den här rapporten används en funktionell 

enhet, billivstid vilket i denna rapport innebär 160 000 km. Klimatpåverkan räknas per funktionell 

enhet och mäts i 𝐶𝑂2 ekvivalenter. En bils huvudsakliga funktion antas vara att transportera 

människor.   

 

3.2 Val av bilar 

 

I den här rapporten studeras primärt tre bilmodeller. En vätgasbil, en batteribil samt en bil med 

förbränningsmotor. 3 bilar från Honda har valts ut som bas för respektive fordon. Då Honda Clarity 

finns i 3 modeller, bland annat som FCV (Bränslecellsbil) och EV (Batteribil) vilka har valts som 

grund för batteribilen samt bränslecellsbilen. Batteribilen (EV) och bränslecellsbilen (FCV) väger 

ungefär lika mycket, (1824 kg och 1875 kg), har samma motor, likvärdig kaross och har plats för 5 

passagerare var.   
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Figur 3: Flödesschema för processer och energiflöden, inklusive CO2 utsläpp 

3.3 Inventeringsfasen 

Hela kedjan från råvara till slutprodukt samt återvinning skall täckas upp av inventeringsfasen. 

Ingående energi för varje del av processen skall vara med, likaså de utsläpp som varje moment 

bidrar med.   

 

I den här rapporten har fokus lagts på bilarnas klimatpåverkan. Data har primärt samlats in genom 

en litteraturstudie där specifika data inte varit möjlig. I en LCA modell kommer flera parallella spår 

att finnas samtidigt då alla delar inte är gjorda av samma material eller använder samma 

tillverkningsprocesser. Livscykeln är i detta fall uppdelat i två delar, fordonscykel och bränslecykel 

där fordonscykelns data till stor del kommer från GREET-modellens standardvärden men även 

specifik indata för de bilmodeller som undersökts och data från litteraturen där specifik data inte 

finns tillgänglig. 

 

Under användningsfasen av en livscykel kommer beroende på produkt delar behöva bytas ut. I 

fallet bil kommer komponenter såsom däck, blybatterier m.m. att behöva bytas ut efter hand, de 

utsläpp som är kopplade till dessa delar behövs tas hänsyn till och finns i detta fall som en del av 
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fordonscykeln och beräknas med GREET-modellen. Även återvinning tas upp under fordonscykeln i 

form av GREET data. 

 

3.3.1 Fordonscykeln 

3.3.1.1 Greet-modellen 

Första halvan av livscykelanalysen, fordonscykeln, utfördes med hjälp av GREET-modellen, kända 

värden hos de båda bilarna användes samt antaganden gjorda utifrån tidigare studier. Värden 

såsom vikt, batteriernas massa, specifik energi, bränslecellsstackens vikt och specifik effekt 

används i modellen. För diverse komponenters sammansättning, såsom interiör och elektronik har 

GREETs standardvärden använts, då det framförallt är drivlinan, och relativa skillnader mellan de 

båda bilarna som är relevant.  För alla utsläpp kopplade till produktion, slitage, avfallshantering och 

återvinning har data från GREET-modellen använts. 

 

GREET står för Greenhouse gases, Regulated Emissions and Energy use in Transport och är ett 

verktyg som tagits fram av Argonne national laboratory, som går under amerikanska 

energidepartementet. GREET har till uppgift att modellera ett fordons hela livscykel, ur ett 

livscykelperspektiv, från vagga till grav eller från råvara till återvinning.  

I den här rapporten har modellen använts för att primärt simulera fordons- och återvinningscykeln 

hos respektive bil (31).  

 

Då bilar är väldigt komplexa system med många ingående komponenter har standardvärden 

använts där specifika värden inte kunnat identifieras. Primärt har värden som rör drivlinan och 

fordonens vikt använts då det är den primära skillnaden mellan bränslecellsbilen och batteribilen. 

GREET-modellen är uppbyggd av ett antal Excel ark där GREET1_2019 beräknar utsläpp från 

bränslecykeln, men även utsläpp från elproduktion och andra typer av energi som används av 

GREET2_2019 som simulerar fordonscykeln.  

 

Värden som har antagits i GREET-modellen utöver standardvärden som ingår ses i tabell 4 

 
Tabell 4: Värden som använts för fordonscykeln i GREET-modellen. 

Basfall GREET-modellen 

Post Enhet Värde 

Bränslecellsstack kg/kW 0,5 

Specifik energi Li-jon 
(Batteribil) 

Wh/kg 150 

Vikt (Batteribil) kg 1825 

Vikt (Bränslecellsbil) kg 1875 
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Blybatteri (Batteribil, 
bränslecellsbil) 

kg 19,8 

Li-jonbatteri (Batteribil) kg 146,5 

Li-jonbatteri (Bränslecellsbil)  21 

Bränslecellsstack kW 103 

Bränslecellstank lbs 113,9 

 

3.3.1.2 Vätgastank 

Vätgastanken har modellerats i GREET genom att använda GREETs värden för sammansättningen 

av tanken, då de stämmer bra överens med fjärde generationens vätgastankar som till stor del 

består av kolfiberförstärkt plast. För att beräkna tankens totala vikt har ett samband mellan 

tankens vikt och den lagrade vätgasens vikt använts. Värdet för massförhållandet, dvs förhållandet 

mellan den inneslutna vätgasens massa i tanken och tankens vikt, är satt till 4,8 % vilket ger en 

tankvikt på 114 kg (32).  

3.3.1.3 Batteri 

I den här rapporten behandlas 3 batterier, dels litium-jon-batteriet i bränslecellsbilen, dels litium-

jon-batteriet i batteribilen samt ett blyackumulatorbatteri som alla 3 fordonstyper använder. 

Batteriet i bränslecellsbilens vikt/effekt förhållande kommer från data från batteritillverkaren 

medan för det större batteriet hos batteribilen har värden från en litteraturstudie använts då 

motsvarande värde inte funnits tillgängligt. För att representera blyackumulatorbatteriets massa 

har ett AGM batteri från Biltema valts (33).  

De värden som används för respektive batteri är dess massa samt dess vikt/effektförhållande.  

 

Batteribilens litium-jon-batteri har en specifik energi på 0,17 kWh/kg värde valts (18) vilket 

tillsammans med batteriets kapacitet på 25,5 kWh ger en massa på 146,5 kg.  

 

Bränslecellsbilen använder batterier från Blue Energy som har en cellkapacitet på 0,018 kWh och 

en cellvikt på 0,30 kg (34). Batteriets har en total kapacitet på 1,7kWh (35) vilket ger en total massa 

på 21,6 kg. Blybatteriets massa är 19,8 kg (33).  

3.3.2 Bränslecykel 

Bränslecykeln består av de utsläpp som inte täcks upp av fordonscykeln, dvs alla utsläpp relaterade 

till bränsleproduktion, vätgas och el under bilens livslängd. Honda Clarity EV laddas med el direkt 

från elnätet vilket innebär att elmixen, elanvändning per km och antal körda km under bilens livstid 

är de parametrar som spelar roll för dess utsläpp i bränslecykeln.  

Honda Clarity FCV drivs av vätgas. I den här rapporten har vätgasproduktion genom elektrolys valts 

ut som produktionsslag men det finns även andra sätt att producera vätgas.  
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3.3.2.1 Batteribil 

Bränslecykeln har modellerats genom att först beräkna elanvändningen för respektive bil.  

Batteribilens batterier laddas direkt med el och bilens elförbrukning per km [kWh/km] har 

bestämts utifrån amerikanska Environmental Protection Agencys (EPA) riktlinjer (Tabell 5). 

 
Tabell 5: Energiförbrukning för batteribil fördelat på tre körcykler (36). 

Energianvändning batteribil, EPA riktlinjer. 

 Blandad körning Stad Landsväg 

Miles per gallon 
gasoline equivalents 

114 126 103 

[𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑚] 0,18 0,17 0,20 

 

Körsträckan som valts för att modellera bilarnas livstid är 160 000 km vilket motsvarar den sträcka 

tillverkarens garanti täcker. Då data för bränslecellsbilars genomsnittliga livstid har varit svårt att 

hitta på grund av låga volymer har denna sträcka bedömts vara rimlig. Samma garantisträcka gäller 

även för batteribilen och 160 000 km har därmed valts som livstid.  
 

 𝑘𝑊ℎ𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙,𝑒𝑙𝑏𝑖𝑙 =  𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑚 ∗ 𝑘ö𝑟𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑙𝑖𝑣𝑠𝑡𝑖𝑑(2) 

 

För att beräkna total energiförbrukning för batteribilen under bränslecykeln har formel 2 använts. 

Utsläppsvärden för Norden respektive USA har antagits vara 143,9 𝑔𝐶𝑂2
/𝑘𝑊ℎ𝑒𝑙  för Norden, 

elmixen är total leverantörsmix för norden (27) och utsläppsvärden från respektive kraftslag 

kommer från energihandboken 2011. Utsläppsvärden från amerikansk elmix antas vara 449 

𝑔𝐶𝑂2
/𝑘𝑊ℎ𝑒𝑙 för USA (37). 

För att beräkna totala utsläppen för bränslecykeln används formel 3. 

 
 𝑔 𝐶𝑂2𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 =  𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟/𝑘𝑊ℎ𝑒𝑙 ∗ 𝑘𝑊ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑒𝑙𝑏𝑖𝑙(3) 

3.3.2.2 Bränslecellsbil 

För att beräkna utsläppen från bränslecellsbilens körcykel har en blandad körcykel använts. En 

körcykel är ett standardiserat sätt att testa en bils bränsleåtgång under bestämda definierade 

förhållanden. Då det inte skiljer något nämnvärt mellan stad och landsväg kan blandad körning 

antas vara en rimlig approximation. Bilens livslängd antas vara 160 000 km och 

vätgasförbrukningen antas vara 0,0094𝑘𝑔ℎ2
/𝑘𝑚 (Tabell 6). 

 
Tabell 6: vätgasförbrukning för bränslecellsbil fördelat på tre körcykler (38). 

Energianvändning Bränslecellsbilar, EPA riktlinjer. 

 Blandad körning Stad Landsväg 
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[𝑘𝑔𝐻2
/𝑘𝑚] 0,0094 0,0093 0,0094 

 

För att beräkna hur stor massa, 𝐻2,𝑘𝑔, Honda Clarity förbrukar under sin livstid används formel 4.  

 

 𝐻2,𝑘𝑔,𝑙𝑖𝑣𝑠𝑡𝑖𝑑 =
𝑘𝑔𝐻2

𝑘𝑚
∗ 𝑘𝑚𝑘ö𝑟𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 (4) 

 

För produktion av vätgas har elektrolys använts som metod, dels för att systemgränserna skall vara 

lika för båda bilarna men också för att Sverige har en stor andel förnybar el och att det därmed är 

intressant att undersöka hur stor påverkan elproduktionen har för bilarnas totala utsläpp vid 

elektrolys som produktionsslag. Elanvändningen vid framställning av 1kg 𝐻2 antas vara uppdelad 

på två processer. Dels själva elektrolysen där det går åt energi för att separera väte från syret i 

vattnet, men även trycksättning av vätgasen efteråt. Vätgasen lagras vid 700 bar vilket är det tryck 

vätgasen förvaras under i bilen. Under elektrolysen antas 53,4 𝑘𝑊ℎ per 𝑘𝑔𝐻2
(39), kompression till 

700 bar antas använda 6 𝑘𝑊ℎ per 𝑘𝑔𝐻2
(40). Totalt används 59,4 kWh per 𝑘𝑔𝐻2

. Formel 5 används 

för att beräkna totala energiförbrukningen för att framställa en livstidsförbrukning av vätgas för 

bränslecellsbilen.  

 

𝑘𝑊ℎ𝑒𝑙 =
𝑘𝑊ℎ𝑒𝑙

𝑘𝑔𝐻2

∗ 𝑘𝑔𝐻2,𝑙𝑖𝑣𝑠𝑡𝑖𝑑
 (5) 

 
Tabell 7: Energiförbrukning för bränslecellsbilar fördelat på tre körcykler 

Energianvändning Bränslecellsbilar, EPA riktlinjer. 

 Blandad körning Stad Landsväg 

[𝑘Wh/𝑘𝑚] 0,56 0,57 0,56 

 

Tabell 5 och 7 visar att det går åt 3 gånger så mycket el för att köra en kilometer med 

bränslecellsbilen jämfört med batteribilen under ovan definierade förhållanden. 

3.3.3  Miljöpåverkansbedömning 

Där inventeringsanalysen går ut på att samla in data över utsläpp och energianvändning från 

produktion, användning och återvinning syftar miljöpåverkansbedömningen till att kategorisera 

och summera den i inventeringsanalysen insamlade data. Då olika typer av utsläpp har olika 

påverkan på till exempel klimatet vill man kunna jämföra dessa och få en överblick över dess totala 

påverkan. Data som hämtats från GREET-modellen är framförallt klimatpåverkan i form av CO2 

ekvivalenter. För bränslecykeln har en egen modell använts för att beräkna klimatpåverkan.  

 

Då miljöpåverkan från fordonscykeln är baserad på GREET-modellen kommer klimatpåverkan från 

elproduktion att redovisas. I rapporten tas 3 scenarion upp för elproduktionen, nordisk, 
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amerikansk och ursprungsmärkt el. Då utsläppsvärden som använts för elproduktion redan är i 

form av 𝐶𝑂2ekvivalenter behövs ingen klassificering av utsläppen. 

3.3.3.1 Elproduktion 

Produktionsmixen för ett visst land eller region är de ingående kraftslagen i ett lands elproduktion 

och dess andel av den totala elproduktionen i landet/regionen. För att göra analysen rättvis har 

samma produktionsmix antagits både vid elektrolysen och vid laddningen av batterierna.  

3.3.3.1.1 Nordisk elmix 

Norden har en gemensam elmarknad där mycket handel pågår över gränserna. Det är därför rimligt 

att anta att en nordisk elmix ger den bästa approximationen för den el som används i Sverige. total 

leverantörs mix 2019 för Norden representerar respektive kraftslag’s produktion i förhållande till 

den totala produktionen. Andelen av varje kraftslag har tillsammans med emissionsfaktorer från 

miljöfaktaboken använts för att beräkna ett genomsnittligt värde för utsläppen per kWh för nordisk 

total leverantörs mix 2019. Då mixen bara gäller för ett år representerar den inte nordisk 

elproduktion över tid men antas i den här rapporten vara en tillräckligt bra approximering för att 

resultatet skall anses rimligt. Värden för amerikansk elmix representerar också bara ett års 

produktion. 

 
Tabell 8: Andel per kraftslag för nordisk total leverantörs mix, utsläpp CO2 ekvivalenter per kWh för respektive kraftslag 

samt genomsnitt för Norden.  

total leverantörs mix Norden 

Energislag Andel [%] g CO2 
ekvivalenter/kwh 

Källa 

Vindkraft 5,89 13 (41) 

Vattenkraft 28,04 4,5 (41) 

Solkraft 1 70 (42) 

Kärnkraft 34,6 3,5 (41) 

Bioenergi 4,79 23 (41) 

Olja 0,46 571 (41) 

Naturgas 9,65 474 (41) 

Kolkraft 11,29 759 (41) 

Geotermisk energi 0,04 0 (41) 

Övrigt 4,24 474 (41) 

totalt 100 143,9  
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3.3.3.1.2 Amerikansk elmix  

För amerikansk elmix har produktionsdata från år 2018 använts för att representera amerikansk 

elproduktion. År 2018 släppte USA ut 1,8 ⋅ 1012kg CO2 ekvivalenter. Samma år producerade USA 

4,18 ⋅ 1012 𝑘𝑊ℎ el vilket resulterar i 430g CO2 ekvivalenter per kWh el. Amerikansk elmix 

produceras framförallt genom 3 olika kraftslag, dels naturgas som står för närmare 40 procent av 

produktionen, dels kolkraft som står för närmare 25 % av produktionen samt kärnkraft som står 

för 40 % av produktionen. Naturgas och kolkraft släpper ut 474g respektive 759g CO2 ekvivalenter 

per kWh. Därav de höga utsläppsvärdena per producerad kWh. 

3.3.3.1.3 Ursprungsmärkt el 

I den här rapporten används ursprungsmärkt el i känslighetsanalysen för att se hur olika elmixer 

påverkar bränslecykeln samt de totala utsläppen för respektive bil. För att beräkna klimatpåverkan 

har emissionsfaktorerna för respektive energislag använts.  

 
Tabell 9: Utsläpp per kWh för ursprungsmärkt el. 

Ursprungsmärkt el 

Energislag g 𝐶𝑂2 ekvivalenter/kwh Källa 

Vindkraft 13 (41) 

Vattenkraft 4,5 (41) 

Solkraft 70 (42) 

 

Batteriproduktion i Sverige 

Då batteriproduktion är på tapeten i Sverige; Northvolt håller på att bygga en ny fabrik i Skellefteå, 

har produktion av batterier med Nordisk elmix undersökts. Ändringen har gjorts genom att ändra 

elmixen i GREET-modellen till Nordisk elmix. Värdena för batteriets utsläpp med amerikansk 

respektive svensk elmix har sedan lyfts ut ur GREET. 
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4 Resultat 

4.1 Klimatpåverkan 

4.1.1 Fordonscykeln 

I fordonscykeln ingår allt från mineralbrytning till tillverkning av bilen och dess komponenter, allt 

utom de delar av livscykeln som hör till bränsleproduktion/elproduktion hamnar under denna 

post. De komponenter eller delar som har allra störst klimatpåverkan varierar mellan de två 

fordonstyperna. För batteribilar är det framförallt batterierna, karossen samt chassi som 

tillsammans utgör nästan 80 % av batteribilens fordonscykelutsläpp (figur 4).  

 

Batteriet spelar en mindre roll för bränslecellsbilen då dess roll är att bidra med effekt i de 

situationer där bränslecellens effekt inte räcker till. Bränslecellsbilen har ett batteri på 1,7 kWh 

vilket är signifikant mindre än det som finns i batteribilen som har ett energiinnehåll på 25,7kWh. 

Däremot är vätgastanken och bränslecellerna en viktigare utsläppspost, nästan dubbelt så stor 

klimatpåverkan som batteriet hos batteribilen.  De viktigaste utsläppsposterna för bränslecellsbilen 

är kaross, chassi och vätgastanken som motsvarar 70 % av utsläppen (figur 4).  

 

Trots att vätgastanken inte väger lika mycket som batteribilens batterier bidrar den med en större 

klimatpåverkan än vad batteriet gör när man jämför de båda Honda Clarity modellerna. Den 

primära skillnaden från fordonscykeln är där med skillnaden i utsläpp från respektive energilager 

(figur 4). 

 

De gråmarkerade utsläppsposterna i figur 4 är poster som borde vara lika mellan båda fordonen, 

såsom motor, chassi och kaross. Då faktiska värden för dessa poster inte angetts och på grund av 

GREET-modellens uppbyggnad kan dessa poster inte vara lika i detta fall. Därför har de särskilts 

från övriga värden som tillhör drivlinan, vilka är relevanta för analysen i denna rapport.  
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Figur 4 Utsläpp per “komponent” för både FCV och BEV 

4.1.2 Bränslecykeln 

Den viktigaste faktorn för bränslecykelns utsläpp är elmixens sammansättning. Beroende på 

elmixens sammansättning, dvs hur elen producerats, kan man koppla en viss mängd utsläpp till 

elmixen (𝐶𝑂2𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟/𝑘𝑊ℎ). En stor andel el från fossila källor såsom kolkraft leder till höga 

utsläppsvärden, medan förnyelsebara källor såsom vindkraft har väsentligt lägre utsläpp per kWh.   

4.1.2.1 Elmix 

Då båda bilarna antas vara producerade i USA antas en amerikansk elmix för fordonscykeln. Då 

bränslecykelns utsläpp är kopplade till respektive lands elproduktion varierar också utsläppen 

därefter. För bränslecellsbilen spelar framställning av vätgas stor roll. I den här rapporten är det 

elektrolys som har undersökts som primär metod för vätgasframställning och det är därmed 

elmixen som spelar roll för båda bilarna. Om Nordisk elmix antas, med utsläpp på 143,9g 

𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣./𝑘𝑊ℎ är utsläppen för bränslecykeln för bränslecellsbilen och batteribilen12 900 kg 𝐶𝑂2  

ekvivalenter respektive 4 200 kg CO2 ekvivalenter (Figur 5).  
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Figur 5 Utsläpp per cykel för FCV respektive BEV med Nordisk elmix i bränslecykeln 

 

Detta skall jämföras med utsläpp från fordonscykeln där bränslecellsbilen står för 9440 kg 𝐶𝑂2 

ekvivalenter och 7600 kg 𝐶𝑂2 ekvivalenter för batteribilen. Bränslecykeln står där med för 58 % 

respektive 36 % av utsläppen för Honda Clarity FCV samt Honda Clarity EV. För Honda Accord är 

motsvarande värden 81 % (figur 6). Som tidigare nämnt domineras Honda Clarity FCVs utsläpp av 

bränslecykeln, en stor anledning till detta är att det uppstår förluster vid elektrolysen och 

kompressionen av vätgas men även i bränslecellen.   

 

 
Figur 6 Totala utsläpp per fordonstyp med svensk elmix i bränslecykeln. 
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4.2 Känslighetsanalys 

Här kommer några viktiga parametrar för rapporten att tas upp och dess påverkan på resultatet 

kommer att granskas. Viktiga parametrar såsom elmix, elmix vid batteritillverkning, räckvidd på en 

laddning/tank och total körsträcka under bilens livstid kommer att behandlas under denna punkt. 

4.2.1.1 Amerikansk elmix 

Om bilarna istället skulle köras i USA och laddas/tankas med vätgas producerad med amerikansk 

elmix kommer resultatet se annorlunda ut. Amerikansk elmix släpper ut 449g CO2 ekvivalenter per 

𝑘𝑊ℎ𝑒𝑙 , framförallt på grund av stora mängder kol (23,5 %) samt naturgas (38,4 %) som används 

vid elproduktion. Det finns en tydlig skillnad mellan Bränslecellsbilen och batteribilen här. För att 

köra 160 000 km med batteribilen krävs 29 400 𝑘𝑊ℎ𝑒𝑙, motsvarande siffra för bränslecellsbilen är 

94800 kWh_el. Batteribilen är därmed drygt 3 gånger effektivare per km än vätgasbilen sett till 

kWh el och utsläppen för bränslecykeln blir därmed 3 gånger så höga. Vid höga utsläppsvärden hos 

elmixen i användarlandet kommer därmed bränslecykeln att bidra med signifikant större andel 

utsläpp, relativt fordonscykeln (figur 7).  

 

Utsläppen för bränslecykeln är 40 000 kg CO2 ekvivalenter för bränslecellsbilen och 13200 kg CO2 

ekvivalenter för batteribilen (figur 7). Bränslecellsbilen har också under amerikansk elmix ett 

större utsläpp än vad en Honda Accord med en förbränningsmotor skulle ha, närmare bestämt 48 

% högre utsläpp.  

 

 
Figur 7 Utsläpp per cykel för FCV respektive BEV med Amerikansk elmix i bränslecykeln 

 

Bränslecykeln är den dominerande delen av livscykeln för alla tre bilarna som har studerats när 

amerikansk elmix används. Bränslecykeln står för 80 % av utsläppen både för den konventionella 

Honda Accord, men även hos bränslecellsbilen. Batteribilen utsläpp domineras också av 

bränslecykeln men till en mindre grad, den står för 63 % av utsläppen jämfört med fordonscykeln 

(figur 8). 
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Figur 8: Totala utsläpp per fordonstyp med Amerikansk elmix i bränslecykeln. 

4.2.1.2 Ursprungsmärkt el 

Om ursprungsmärkt el från vindkraft använts vid laddning/elektrolys skulle utsläppen från 

bränslecykeln reduceras till 13 g CO2 ekv. per kWh. Bränslecykeln skulle då stå för 11 % av 

utsläppen för Bränslecellsbilen och 5 % av utsläppen för batteribilen.  

 

 
Figur 9: Utsläpp från bränslecykel och fordonscykel för ursprungsmärkt el från vindkraft. 

 

Tabell 10 visar hur utsläppen för både Honda Clarity FCV och EV varierar med elmixen. Om bilarna 

laddas/tankas med el/vätgas som är ursprungsmärkt kommer utsläppen att reduceras med 73 % 

respektive 78 %. Om istället amerikansk elmix används kommer Honda Clarity FCV att släppa ut 44 

% mer CO2 ekvivalenter än motsvarande Honda Accord skulle göra under samma livstid. Honda 

Clarity EV hade stått för en utsläppsminskning med 40 % jämfört med samma bil. Under nordiska 
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förhållanden hade både bränslecellsbilen och batteribilen inneburit en minskning av 

växthusgasutsläppen jämfört med bensinbilen med 25 respektive 62 % (Tabell 10) 

 
Tabell 10 Relativa utsläpp för elbilarna, jämfört med fossildrivna Honda Accorden 

Utsläpp som andel av Honda Accords totala utsläpp vid 160 000km [%] 

Elmix Honda Clarity FCV Honda Clarity EV 

Nordisk 65 34 

Amerikansk 144 60 

Ursprungsmärkt el (Vind)  31 23 

4.2.2 Batterier tillverkade i Sverige 

Figur 10 visar att en flyttad batteritillverkning hade bidragit med minskade utsläppen med 23 % 

respektive 20 % för Honda Clarity FCV och EV. 

 

 
Figur 10 Utsläpp från batteritillverkning, Nordisk vs amerikansk elmix 

 

4.2.3 Storleken på energilagringen spelar roll 

I bilarnas grundutförande, vilket motsvarar de värden som har använts i ovanstående resultat, har 

batteribilen en räckvidd på 159 km med ett batteri på 25,5 kWh. Bränslecellsbilen har en räckvidd 

på 589 km. Detta gör att för längre sträckor är batteribilen inte ett alternativ då det tar 3,5 h att 

ladda batteriet fullt med 240 V alternativt 19 h med 120 V. Förutsatt att resten av bilen väger lika 

mycket och bara lagringen ökar eller minskar ser man i figur 11 att om räckvidden skall vara lika 
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lång för båda bilarna kommer utsläppen att vara högre för Honda Clarity EV jämfört med FCV:n för 

fordonscykeln. 

 

  
Figur 11 Räckvidd för både batteribil och bränslecellsbil relativt räckvidd vid full laddning/tank. 

 

Figur 12 visar resultatet av att addera resultatet från bränslecykeln till figur 11. Bränslecykeln är 

ett konstant värde för det fall där nordisk elmix används och totala körsträckan under bilarnas 

livstid är 160 000 km. Skillnaden mellan figur 11 och figur 12 är alltså att respektive bränslecykel 

har adderats som ett konstant värde vid varje punkt i diagrammet. Vid nordisk elmix ser man att 

Honda Clarity EV vid motsvarande räckvidd per “full tank” har en lägre total klimatpåverkan än 

Honda Clarity FCV (figur 12). Om ursprungsmärkt el skulle användas vid laddning/tankning av 

båda Honda Clarity bilarna skulle istället resultatet se mer ut som figur 11 på grund av låga 

utsläppsvärden från bränslecykeln. 
 

 
Figur 12 Variation av batteri och vätgastankens storlek. det vill säga konstant bränslecykel  
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Figur 13 visar relationen mellan bilarnas livslängd mätt i körda kilometer och deras totala CO2 

utsläpp med Nordisk elmix.  Figur 14 visar motsvarande utsläppsvärden fast med amerikansk 

elmix. Om nordisk elmix används dominerar fordonscykeln, dvs den bidrar med större utsläpp än 

bränslecykeln för bränslecellsbilen fram till ca 117 000 km medan motsvarande siffra för 

batteribilen är ca 287 500 km. För förbränningsmotorn är skärningspunkten ca 35 000 km, efter 

det dominerar bränslecykeln utsläppen.  

 

 
Figur 13: Utsläpp per billivstid då livslängden varierar, nordisk elmix används under bränslecykeln. 

 

 
Figur 14: Utsläpp per billivstid då livslängden varierar, Amerikansk elmix används under bränslecykeln.  
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Om fordonet används mindre än 45000 kilometrarna kommer Bränslecellsbilen att ha högre 

utsläpp än ICE:n. Detta beror framförallt på högre utsläpp av vätgastanken men även 

litiumjonbatterier för Bränslecellsbilen jämfört med ICE:n (Figur 14).  

 

Om bilarnas livstid är kort dominerar fordonscykelns utsläpp, vilket leder till att båda versionerna 

av Honda Clarity har högre utsläpp än Honda Accord. Om livslängden för fordonen överskrider 35 

000 kilometer bidrar utsläppen från förbränningsmotorn i Honda Accord med störst 

klimatpåverkan förutsatt nordisk elmix. Vid amerikansk elmix kommer Bränslecellsbilen att stå för 

de största utsläppen oavsett körsträcka under fordonens livstid.   

4.2.4 Ursprungsmärkt el i bränslecykeln 

   
Figur 15: Totala utsläpp med varierande elproduktion från ursprungsmärkt el från olika kraftslag samt kolkraft som 

referens. 

 

Figur 15 jämför ursprungsmärkt el från bland annat vind, vatten, sol, svensk, nordisk, kol osv i 

samma diagram. I de fall där ursprungsmärkt el används kommer bränslecykelns bidrag att vara 

relativt litet sett till fordonscykeln. Ett undantag till detta är solkraft som i fallet Bränslecellsbilen 

ger en nästan lika stor påverkan från bränslecykeln som för fordonscykeln. I alla fall förutom då 

fossil energi används för bränslecykeln i form av kolkraft kommer den konventionella bilen, Honda 

Accord att stå för en markant högre utsläppsnivå än både bränslecellsbilen och batteribilen. 

bränslecellsbilen med nordisk elmix är fortfarande bättre för klimatet än vad en Honda Accord är 

förutsatt samma livslängd. 
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5 Diskussion 
 

Den totala körsträckan hos båda bilarna skiljer sig mycket åt. 159 km för batteribilen jämfört med 

589 km för vätgasbilen. Det gör att det till viss del fyller olika funktioner där längre transporter inte 

är möjliga i batteribilen. Bilarna är dock lika i övrigt, samma kaross, chassi, samma motor med 

likvärdig effekt hos båda elbilarna vilket är viktigt i en livscykelanalys där man vill att så många 

parametrar skall vara jämförbara som möjligt. Batteribilar med motsvarande räckvidd som hos 

bränslecellsbilen är generellt mer premiumfordon med en betydligt högre effekt än vad Honda 

Clarity FCV har. De alternativ med motsvarande räckvidd som idag finns på marknaden kommer 

från Tesla (43), det alternativ som ligger närmast i pris och räckvidd är Tesla model 3 long range 

som har en likvärdig räckvidd som Honda Clarity, dock är bland annat dess effekt högre och bilen 

kan där med antas tillhöra ett annat marknadssegment än Honda Clarity och valdes där med bort 

som jämförbar bil. Övriga bilar med likvärdig räckvidd är Tesla model S och Tesla model X som med 

sin väsentligt högre prisnivå inte är jämförbar med Honda Clarity FCV. Att välja två bilar referens 

som också är likvärdiga har där med varit svårt. Framförallt då Bränslecellsbilar är en relativt ny 

företeelse och som där med inte är lika mogen som batteribilar är.  Bränslecellsbilar ligger högt i 

pris jämfört med motsvarande batteribilar men priserna kommer troligtvis gå ner i takt med att 

tekniken mognar och produktionsmetoderna förfinas.    

 

För att ta bilarnas räckvidd i beaktning har en känslighetsanalys gjorts. I känslighetsanalysen har 

lagringen för de båda bilarna varierats på ett sätt som troligtvis inte är fysiskt möjligt, en 

dubblering i räckvidd har modellerats så att massan för tanken respektive batteriet hos batteribilen 

har dubblerats för en dubblerad räckvidd vilket rent praktiskt troligtvis inte är möjligt att 

genomföra då utrymmet i de båda bilarna är begränsat. För vätgastanken hade det också inneburit 

att ytan på tanken, det vill säga mängden material som behövs och där med vikten på tanken hade 

ökat långsammare än vikten av vätgasen vilket inte speglas i simuleringarna. Batteriet förväntas 

dock växa i proportion med massan. Värt att notera är att om båda bilarna hade haft samma 

räckvidd med nordisk elmix hade bränslecellsbilens klimatpåverkan varit något mindre än 

batteribilens under fordonscykeln medan dess totala utsläpp fortfarande hade varit högre än 

batteribilen. Det innebär att elmixen spelar väldigt stor roll för vilken teknik som är mest 

klimatsmart. Vid väldigt låga utsläppsvärden hos elmixen som vid ursprungsmärkt el kan 

bränslecellsbilen ha lägre utsläpp än batteribilen 

 

Vissa skillnader har uppstått på grund av sättet GREET-modellen modellerar sammansättningen av 

material på. GREET-modellen bryter ner många egenskaper bilen har som viktprocent från 

totalvikten. Både bränslecellsbilen och batteribilen har samma viktprocentfördelning i allt 

väsentligt men då de har olika totalvikt och en viss skillnad i vikt hos energilagringen kommer 

vikten för kaross, chassi m.m. inte vara en exakt kopia av varandra.  

 

I Ahmadi (20) ser man samma mönster som i denna rapport, i rapporten jämför man 

vätgasproduktion genom olika metoder i 4 olika provinser i Kanada. Då vätgas kan produceras på 
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flertalet andra sätt förutom genom elektrolys. Ett vanligt sätt idag är att framställa vätgas från 

naturgas.  

 

I Ahmadi (20) jämförs 3 olika tillverkningsmetoder, dels elektrolys på ett liknande sätt som i den 

här rapporten, men också termokemisk vattenspjälkning där man genom att ta tillvara på 

spillvärme från till exempel kärnkraft eller från solenergi i kombination med ett antal kemiska 

processer får ut vätgas från vatten och slutligen ångreformering av metan. Provinserna som tas upp 

är Alberta, Ontario, Quebec och British Colombia. Energiproduktionen i provinserna går från 95 % 

Fossil energi i Alberta till motsvarande andel vattenkraft i Quebec. I Quebec är utsläppen per km för 

deras vätgasbil mellan 50 och 100 g CO2 ekv. per km.  

 

Motsvarande värde med Nordisk elmix är 143,9 g CO2 ekvivalenter per km varav fordonscykeln 

står för 59g. Med ursprungsmärkt el skulle vätgasproduktionen i Sverige därmed ligga på 

motsvarande nivå som fordonscykeln och därmed ligga i linje med den kanadensiska studien. För 

Ontario och British Colombia som har en större bredd i sin energiproduktion skulle motsvarande 

värden ligga på runt 100g CO2 ekvivalenter per körd km.  

 

Som tidigare nämnts är inte elektrolys den enda metoden som studeras i Ahmadi (20), i områden 

med hög andel fossil energi finns det andra tekniker som kan vara mer klimatsmarta val. Om en 

bränslecellsbil tankas i Alberta med lokalt producerad vätgas från termokemisk vätgasproduktion 

kan motsvarande utsläppsvärde per km hamna kring 100g. I deras studie har en konventionell 

bensinbil i Alberta utsläpp på 300g CO2 ekvivalenter per km. Motsvarande siffra i den här 

rapporten för Honda Accord är 176,7g CO2 ekvivalenter. 

 

Nordisk elmix har valt som den huvudsakliga elmixen för svensk elkonsumtion då den svenska 

elmarknaden är tätt sammankopplad med sina nordiska grannländer. Det leder till att utsläppen 

från bränslecykeln kommer vara betydligt mycket högre än om man bara räknade med el 

producerad i Sverige. Den nordiska elmixen består i grova drag av 40 % förnyelsebar el, 35 % 

kärnkraft och 25 % fossilkraft varav 11 % är kolkraft och 10 % kommer från naturgas. Nordisk 

elmix har ett utsläpp på 143,9 g CO2 ekvivalenter per kWh. Detta skall jämföras med Sveriges 

inhemska produktion som består av 64 % förnyelsebar energi, 35 % kärnkraft och drygt 1 procent 

fossilkraft. Utsläppen från Sveriges inhemska elproduktion är 8 g CO2 ekvivalenter per kWh (27). 

Resultatet är beroende på elmixen. Vid låga utsläppsvärden såsom svensk elmix eller 

ursprungsmärkt el kommer utsläppen från bränslecykeln vara väldigt små i förhållande till 

fordonscykeln för båda Honda Clarity bilarna. I de fallen spelar egenskaper som hur lång räckvidd 

bilen skall ha innan den behöver tankas/laddas större roll för resultatet än bränslecykeln gör. Med 

mellanhöga till höga värden såsom nordisk eller amerikansk elmix blir bränslecykeln allt viktigare 

och mer dominant, speciellt för Bränslecellsbilen. Vid höga utsläppsvärden från elmixen bidrar 

förlusterna vid elektrolysen och kompressionen till att den mer konventionella batteribilen är har 

markant lägre klimatpåverkan från bränslecykeln och därmed också total klimatpåverkan än 

Bränslecellsbilen. batteribilen använder en tredjedel så mycket el som Bränslecellsbilen i det fall 

som studerats i denna rapport.  
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Nordelöf et al. (44) har gjort en metastudie av LCA studier av Batteribilar där de ser samma 

tendenser som i den här rapporten. Vid låga utsläppsvärden från elmixen dominerar fordonscykeln. 

 

I GREET och som följd den här rapporten antas utsläpp från montering, avyttring och återvinning 

vara likvärdig mellan fordonen. Då komponenter såsom batterier, vätgastank och bränsleceller inte 

är likvärdiga mellan fordonen kan det därmed antas att en likhet här inte speglar verkligheten. Då 

vätgasbilar inte nått någon kommersiell framgång än finns det därmed inte tillräcklig data för att 

dra några stora slutsatser om hur dess utsläpp förhåller sig till batteribilens.  

 

Återvinningssystem för alla komponenter hos vätgasbilen och för batterierna är generellt inte helt 

utvecklade än och kan därmed förändras när ny teknik utvecklas. Dock kan komponenter som 

vätgastankar möjligt ha en livslängd som sträcker sig längre än bilen själv.  

 

En känslighetsanalys på effektiviteten vid vätgasproduktion och användning i bränslecellen hade 

kunnat ge värdefull information då Bränslecellsbilen idag är väldigt känslig för variationer i 

elmixen relativt batteribilen. I en framtid där bränslecellsbilar är en mer mogen produkt kan 

verkningsgraderna för respektive steg i vätgasproduktionen förändras. Bränslecellsbilar är idag 

inte massproducerade i den utsträckning som mer konventionella batteribilar är vilket öppnar upp 

för förbättringar inom det här området längre fram.  

 

Utsläppsvärdet (70 g 𝐶𝑂2 ekvivalenter/kWh) som antas i rapporten kan anses något högt men 

Laleman, (42) menar att det är rimligt i länder med låg solinstrålning, vilket Sverige är. Rapporten 

tar också upp värden från andra rapporter som pekar på värden från 0 g till över 100g 𝐶𝑂2 

ekvivalenter/kWh 

 

Batterikapacitet ökar generellt linjärt, en ökning av batteriets massa ökar också generellt batteriets 

kapacitet med motsvarande mängd. När det gäller vätgastankar så kommer inte en ökning av 

tankens vikt och där med tankens area att vara proportionellt med en ökning av tankens volym. En 

fördubbling av tankens area leder inte till en fördubbling i tankens volym. 

 

Honda Clarity EV och Honda Clarity FCV har olika räckvidd per laddning/tank, det gör att dess 

funktion också till viss del skiljer sig från varandra, då batteribilen har en räckvidd på 143 km 

passar den bra för stadskörning och kortare transporter. Om resan däremot är längre än de 143 km 

som batteriet tillåter innebär det en laddtid på mellan 3,5h och 19h. Bränslecellsbilen däremot kan 

tankas som en konventionell bil så förutsatt att infrastrukturen finns på plats kan den därmed 

genomföra resor som batteribilen inte kan. Båda bilarna har därmed en funktion att fylla, 

batteribilen kan vara ett bra alternativ för kortare pendling till jobb eller när man ska handla, där 

räckvidden inte är ett problem. Bränslecellsbilen ger ett klimatsmart alternativ när man behöver ta 

sig längre sträckor och batteribilen inte är ett alternativ. Vad man väljer att fokusera på och vilka 

aspekter som bedöms vara konstanta/ likvärdiga mellan bilarna spelar där med stor roll för utfallet 

av studien.  
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 En annan aspekt som är värd att nämna som inte behandlas i den här rapporten men som är viktigt 

är resursåtgång och gruvdrift. Ett av de absolut viktigaste grundämnen i ett batteri är kobolt. Med 

en växande marknad, vilket uppladdningsbara batterier är, ökar också behovet av ämnen såsom 

kobolt. Demokratiska republiken Kongo är idag den största gruvleverantören av kobolt på 

världsmarknaden. Landet står för 55 % av all kobolt som kommer från gruvdrift Koboltspriset är 

idag högt, en av anledningarna till detta är de stora osäkerheterna i produktionen men också att 

stora delar av koboltsmarknaden kontrolleras av ett land, Kina (45).  Wu et al. (46) menar att 

uppskattningsvis 20 % av landets koboltbrytning sker småskaligt med bland annat barnarbete och 

andra oetiska produktionsmetoder som följd. De menar också att det bland annat kan leda till att en 

stor del av världens koboltbrytning inte kan skala upp i den takt som efterfrågan kräver med en allt 

större produktionstakt och efterfrågan av batterier. I Europa idag produceras bara kobolt i Finland 

men man har hittat fyndigheter i bland annat Sverige (47). 

 

I en tid med allt mer intermittenta energikällor i det svenska elnätet ökar behovet av att kunna 

lagra energin som produceras när effektbehovet och skjuta till elektricitet till elnätet när 

effektbehovet är högt. En möjlig metod för detta är vätgas. Utöver att användas som bränsle i 

bränslecellsbilar kan vätgas också bidra med systemtjänster då man kan via elektrolys producera 

vätgas när effektbehovet i elnätet är lågt, lagra det i tankar, för att sedan via till exempel 

bränsleceller producera elektricitet till elnätet när behovet istället är högt (48). På detta sätt kan 

man kapa effekttoppar och samtidigt lagra energi till de tillfällen behovet är som störst.  
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6 Slutsats 

Honda Clarity FCV respektive EV representerar specifika fall men man kan se vissa tendenser. Den 

viktigaste slutsatsen man kan dra är att under nordiska förhållanden så kommer elbilar, både 

batteri- och bränslecellsbilar att vara mer miljövänliga än bilar med förbränningsmotorer förutsatt 

att bilarna har samma livslängd.  

 

Båda elbilarna är dock känsliga för vilken el de laddas med, allra känsligast är bränslecellsbilen. Vid 

väldigt höga utsläppsvärden, med en elmix med stor andel fossil energi så som amerikansk elmix 

blir skillnaden i elanvändning och där med utsläpp mellan batteri- och bränslecellsbilen stor. Det är 

där med viktigt att använda så klimatvänlig el som möjligt under bränslecykeln.  

 

Skillnaden mellan bränslecellsbilen och batteribilens bränslecykler uppstår vid elektrolysen och 

trycksättning samt om vätgasen skall transporteras, vilket inte har tagits i beaktan i denna rapport. 

En ökad effektivitet under elektrolys eller trycksättning av vätgas skulle göra stor skillnad i de fall 

mindre klimatsmart el används under bränslecykeln. Det finns dock andra tekniker som är mer 

klimatsmarta i de fall där elproduktionen inte är klimatsmart. Man kan bland annat ta tillvara på 

spillvärme från till exempel kärnkraftverk för att spjälka vatten och på så sätt framställa vätgas. 

Vilket skulle resultera i lägre klimatpåverkan i de fall där elektrolys inte är lämplig. 

 

Fordonscykeln är något klimatsmartare hos bränslecellsbilen jämfört med batteribilen förutsatt att 

båda bilarna kan lagra samma mängd energi. I de fall där ursprungsmärkt el från till exempel 

vindkraft används under bränslecykeln är utsläppen från bränslecykeln försumbar för båda batteri- 

och bränslecellsbilen. Då skillnaderna i utsläpp mellan bilarna är relativt små leder det till att andra 

aspekter så som användning, hur lång distans bilen behöver kunna ta sig på en tank m.m. spelar 

större roll i val mellan fordonen.  

 

Om batterier skulle produceras i Sverige istället för i USA, med nordisk elmix hade man kunnat 

minska klimatpåverkan från respektive teknik fordonstyp, skillnaden skulle dock vara marginell för 

bränslecellsbilen då dess batteri är förhållandevis litet. En flyttad produktion ger en större 

klimatvinst ju större batteriet i fråga är. 

 

Batteribilen är mindre känslig för förändringar av elmixen, relativt Bränslecellsbilen. Vid höga 

utsläppsvärden, Amerikansk elmix, bidrar även här bränslecykeln med större utsläpp än 

fordonscykeln, men för nordisk elmix och ursprungsmärkt el är det fortfarande fordonscykeln som 

är den största källan till utsläpp. Då batteriet i Honda Clarity EV har kort räckvidd (159 km) är det 

svårt att utifrån den här studien dra några tydliga generella slutsatser om batteriets relativa 

klimatpåverkan sett till resterande utsläpp från bilen. Batteriproduktion och återvinning är dock en 

av tre stora utsläppsposter för fordonscykeln trots batteriets korta räckvidd relativt andra samtida 

batteribilar. 
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