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Abstract  

In this report you will find more about the use of hydrogen in cars and airplanes and how hydrogen is 

most commonly created and transported. I have also discussed some and found out that hydrogen is 

best transported under high pressure and that even though using hydrogen itself is harmless to the 

environment the ways it is created requires mostly the use of fossil fuels anyway.  
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Bakgrund 
På websidan Airships.net så berättas det om Hindenburg olyckan vid Lake Hurst. Vätgasens historia 

som bränsle består mest av luftskeppet Hindenburg som brann upp i ett inferno några sekunder efter 

start och med det gjorde så att vätgas som bränsle inte pratades mycket om på en lång tid. Det är 

trott att vätgasen antändes av elektrostatisk utlösning som fick luftskeppet att bli till ett levande 

inferno. Hindenburg var inte det första luftskeppet som kraschade och folk dog. Det som gjorde att 

luftskeppens historia slutade med Hindenburg var det att det var den första luftskepps krasch som 

blev filmad och då såg man hur lågorna slog ut från luftskeppets inre. Sedan dess har inte vätgas varit 

ett så populärt bränsle alternativ tills nu. (Grossman)  



 

Syfte 
Jag vill ta reda på vad det finns för framtid för vätgas som bränsle.  



 

Frågeställning 
Vätgas som bränsle i bilar och flygplan? 

Hur skapas vätgas och hur transporteras det? 

  



  

Metod 
Jag har använt mig utav litteraturstudier.  

 

  



Fakta 
 

Vätgas i Flygplan 
Enligt Independant.co.uk så ska flytande väte vara tre gånger så effektivt som olja men fyra gånger så 

stort. Anledningen till att man använder flytande väte är att det är lättare att transportera för att 

man kan komprimera väte är mer komprimerad när det är i flytande form än i gasform. Enligt 

ingenjörer på Daimler-Benz Aerospace så måste man ha den stora tanken av flytande väte ovanför 

passagerarna för att behålla aerodynamiken som ett flygplan behöver. Ett annat problem med 

flytande väte är att folk är rädda för det för att det är lättantändligt och har en temperatur på -253◦c. 

Men enligt forskare så ska man inte behöva vara rädd för den flytande väte för att den brinner på en 

så låg temperatur att flygplanets aluminium ska kunna tåla värmen och passagerarna ska inte ens 

märka det. (independent.co.uk, 2011) 

 

Vätgasdrivna drivna bilar 
Enligt planete-energies så ska vät bilar kunna bli framtidens bilar. Problemen som är just nu är att 

bränsle tanken i bilen måste ha ett tryck på 700 bar, även vid 700 bar så krävs det en 35 liter tank för 

att ha 4,5 kilogram väte i tanken. Med 1 kg väte så kan man åka ca 130 km. Tanken måste också vara 

väldigt stöttålig, tanken behöver också vara lufttäta så att vätgasen inte blandas med syre. Honda, 

Toyota och Hyundai har sagt att de ska börja sälja sina vätebilar 2015, vätbilarna ska kunna åka i 500-

700 km. Dessa bilar ska kosta runt 50,000 €, det skulle bli ungefär 500,000 kr idag. Det ska ta 3 

minuter att tanka 5 kg väte i en tank med 700 bar. (http://www.planete-energies.com/, 2015) 

  

Produktion av vätgas 
Enligt web.archive.org är den mest använda metoden att skapa väte genom ångreformering (Steam 

Reforming). Ångreformering använder naturgas föra att skapa vätgas, detta gör att priset på vätgas 

skapat via ångreformering är till störst del beroende på priset på naturgas. Ett annat inte lika effektivt 

sätt att skapa väte på är genom att elektrolysera vatten och få ut syre och vätgas. När man gör det 

genom att elektrolysera vatten så är det naturvänligt så länge som strömmen som används till att 

elektrolysera vattnet är naturvänlig. (web.archive) 

 

Transporterade av vätgas 
Energyeducation är en websida där man kan läsa mer om hur man planerar att transportera vätgas i 

framtiden. När man transporterar väte vill man ha det under ett högt tryck så att gasen blir kall och 

blir då till en vätska och det blir då lättare att transportera. Det kan bli transporterat på samma sätt 

som olja. Sättet som man oftast transporterar vätgas på är via en pipeline. Det finns också flera andra 

sätt att transportera väte som också används som t.ex. via en tankbil. Ett annat sätt är att producera 

vätgasen på många olika ställen så att den inte behövs transporteras så långt. (EnergyEducation) 

 

 

  



Diskussion 
 

Vätgas i bilar  
 

Miljö 
Jag tycker att kunna åka i en bil som drivs på vätgas skulle vara bra så länge som man kan få tag i 

vätgas som är gjord på ett miljövänligt sätt med miljövänliga medel. Att bilens vätgas ska vara 

miljövänlig och allt är för mig viktigt för att om vätgasen är tillverkad på via elektrolys eller 

ångreformering så har fossila bränslen blivit använda och då skulle man lika gärna kunna använda en 

vanlig bil som drivs på fossila bränslen med det att allt utsläpp ändå släpps ut.  

 

Säkerhet 
Säkerheten på en tank i en vätgas driven bil måste vara extra säker för att vätgasen är väldigt 

lättantändligt och kan bli väldigt farligt om det blandas med syre som finns nästan över hela jorden.  

 

Skapande av vätgas 
 

Ångreformering 
Att skapa vätgas via ångreformering är det bästa sättet idag att tillverka vätgas på. Det negativa med 

att skapa vätgas via ångreformering är att det kräver naturgas som är ett fossilt bränsle som då gör 

processen miljöfarlig och oanvändbar idag för ett miljövänligare bränsle produktion. Det som är 

positivt med vätgas ändå är att det är tre gånger så effektivt som bränsle men samtidigt fyra gånger 

så stort som gör att vätgas inte har bytt ut olja helt.  

 

Elektrolys 
När man skapar vätgas via elektrolys så är det viktigt att källan till energin man använder är 

miljövänlig för annars så får man vätgas som är indirekt miljöfarlig. Det vill säga att om man t.ex. 

bränner kol för att få energi så skapar man ett utsläpp och sedan använder den energin till att skapa 

väte så har man skapat väte som går att använda utan miljöutsläpp, det är ju dock inte miljövänligt 

för att man har redan släppt ut gaser när man brände kolet. Om man gör på det sättet så kan man 

lika gärna använda kolet från första början.  

 

Transportering 
När man transporterar vätgas så vill man oftast ha det under högt tryck för då blir gasen till en vätska 

och tar mindre plats. Det vill säga att utsätter man vätgasen för ett högt tryck så kommer det bli till 

flytande väte som är lättare att transportera och tar mindre plats. Det ända problemet är att kunna 

hålla ett sådant högt tryck samt klara av kylan som bildas när gasen utsätts för ett högt tryck.  



Slutsats 
I diskussionen kom jag fram till att fordon drivna på vätgas skulle behöva ha extra säkra tankar och 

vätgasen skulle vara tvungen att ha varit producerad på ett miljövänligt sätt med miljövänliga medel 

för att det ska bli miljövänligare än olja. Jag kom också fram till att vätgas transporteras lättast när 

det är under ett högt tryck.  

  



Källförteckning 
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