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Abstract 

This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it’s really 

interesting to look in to the future. In this report I used the internet to find articles about this subject. 

There are three different perspectives that I’m looking at: Is it technically possible, what are the 

practical obstacles and is there a desire for change. 

A lot of the articles that I read talks about how Hydrogen is the optimal fuel. It will never run out and 

it will have almost no damage done to the environment. But there are still a few problems that 

scientists will have to figure out. 

The report also talks about how hydrogen probably will be used to recharge battery of electric cars. 

The few downsides to hydrogen as a fuel are that they are expensive to repair, expensive to produce 

hydrogen at high pressure is very flammable. 

I came to the conclusion that I think the hydrogen fuels will be the future main fuel. But I also think 

that it will take some time because there are some people in the world that wants to earn more 

money of the oil industry. 

And by looking at the three perspectives I also think that it is technically possible, there are some 

practical obstacles but these can be worked on. I also came to the conclusion that the desire for 

change is there for a lot of people but not for all. 
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Bakgrund 
Det finns många teorier kring framtidens fordon. Hur dom kommer att ser ut, vilket bränsle dom ska 

drivas med och vilken räckvidd dom kommer att få. Jag har valt att titta på om väteteknik kan 

användas som ett alternativ för att lösa vårt framtida behov av transporter.   

Metod 
Jag kommer att använda mig av olika artiklar för att lära mig och sedan skriva om detta. 

Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att analysera väte som framtidens bränsle för bilar. 

Frågeställning 
Är väte framtidens bränsle för bilar och i så fall varför? 

Jag tittar på detta ur tre perspektiv: 

 Är det tekniskt genomförbart 

 Vilka praktiska hinder finns 

 Finns viljan till förändring 
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Fakta 
I artikeln ’’Hydrogen’’ på webbsidan afdc.energy.gov så beskrivs det att väte när det används i en så 

kallad bränslecell är ett bränsle helt utsläppsfritt. Intresset för väte som ett alternativt bränsle 

uppstod när man kom på att väte har förmågan att driva bränsleceller i elbilar som är helt 

utsläppsfria. De skriver också, jag citerar ’’ In fact, a fuel cell is two to three times more efficient than 

an internal combustion engine running on gasoline.’’ (Alternative Fuels Data Center, 2014). 

Vidare står det att vätgas är inlåst i enorma mängder i vatten. En av utmaningarna med att använda 

väte som bränsle är att utvinna det effektivt (Alternative Fuels Data Center, 2014). 

Eric Lund i artikeln ’’Nu våras det för vätgasbilen’’ på hemsidan svd.se skriver följande: Redan 1998 

började Hyundai att utveckla tekniken som gör det möjligt att använda väte till bränsle. Men inte 

förens 2013 så började en liten produktion på 1000 bilar att tillverkas. Av dessa kommer 75 bilar att 

rulla i Europa och tre av dessa i Sverige. Hyundai tror att en teoretisk räckvidd ligger på ca 60 mil. 

Detta överstiger prestandan på de flesta traditionella elbilar (Lund, 2014). 

De skriver vidare att företaget planerar att ha en tillverkningskapacitet på 10000 bilar 2016. Vanliga 

konsumenter ska kunna köpa bilarna med början 2018-2020 och de räknar med att med att år 2025 

ska tekniken vara kostnadsneutral jämfört med andra bilar och bränslen. (Lund, 2014) 

 

Vätestationer 
I artikeln ’’Hydorgen Fueling stations’’ så skriver sidan Alternative Fuels Data center att Califonien 

leder kampen om att sätta ut flest väte tankningsstationer för bränslecellsbilar. De fokuserar just nu 

på att lägga till dessa vätastationer där bensinstationer redan finns (Alternative Fuels Data Center, 

2014). 

 

Så fungerar en väte driven bil 
Jag citerar från artikeln ’’Väte bilen - Ett renare samhälle och en renare bil’’. ’’En vätebil fungerar på 

så sätt att den har en vätetank placerad i bilen som sedan pumpar väte genom V-Flow bränsleceller 

som omvandlar väte och syre till elektricitet som sedan åker igenom ett batteri som antingen lagrar 

eller pumpar ut denna elektricitet till bilens PDU, eller Power Drive Unit, som sedan hjälper bilens 

elmotor att rulla’’  (Teknikens Framtid, 2014). 

 

Elbil vs vätedriven bil 
I artikeln ’’Framtidens bil går på luft och väte’’ så skriver Stefan Nilsson att Dagens biltillverkare 

funderar också på olika tekniska lösningar för el- och vätedrivna bilar. Mercedes presenterar i en 

framtidsstudie tre olika alternativ som dom tror kan bli framtidens lösning. (Nilsson, 2010). 

Det första alternativet är en ren elbil med en räckvidd på 20 mil. Det andra alternativet är en elbil 

med en förbränningsmotor som laddar batterierna under färd, vilket ökar räckvidden till 60 mil. Det 

mest avancerade alternativet det tredje alternativet där bilen är utrustad med bränsleceller där 

vätgas reagerar med syre och producerar el som driver bilen. Räckvidden på denna bil är 40 mil och 

den enda restprodukten är vatten. (Nilsson, 2010) 

http://teknikensframtid.weebly.com/blog/vte-bilen-ett-renare-samhlle-och-en-renare-bil
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Fördelar och nackdelar med väte drivna bilar 
Enligt artikeln ’’ Väte bilen - Ett renare samhälle och en renare bil.’’ så finns det både fördelar och 

nackdelar med att ha en bil som är driven av väte.  

Här är en lista över dessa. 

Fördelar: Nackdelar: 

Miljövänlig Dyra att reparera  

Energieffektiv Dyra att producera 

Väte är ett oändligt bränsle Väte i sådant högt tryck är väldigt brandfarligt 

  

http://teknikensframtid.weebly.com/blog/vte-bilen-ett-renare-samhlle-och-en-renare-bil
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Diskussion 
Jag tror personligen att det är mycket väl genomförbart att använda väteteknik för framtidens 

transporter. Detta är för att det redan finns forskning inom området och att det finns en plan för hur 

det ska fungera och produceras. Ett av de få problem jag ser är att vi måste börja sätta upp massor 

med vätestationer i vårt samhälle. Detta är fult genomförbart men det kan bli svårt att få en hel värld 

att byta från traditionella bilar till vätebilar från en dag till en annan. 

Ska man vara realistisk så tror jag att man skulle behöva ha en bil som både drivs på väte och andra 

drivmedel. Detta är just för att låta hela världen bygga sina vätestationer och sedan så kan man sakta 

övergå till bara helt vätedrivna bilar. 

Det finns några problem som måste lösas, t.ex. att väte i högt tryck är väldigt brandfarligt. Jag tror att 

ju mer tiden går och ju mer vi forskar inom detta område så kommer vi även att lösa detta.   

Jag tror även att det hos vanliga människor finns ett mycket stort intresse för att en vätetekniken ska 

utvecklas. Inte bara för att det är miljövänligt och helt utsläppningsfritt, utan också för att bränslet 

skulle bli mycket billigt eftersom det är oändligt. 
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Slutsats 
Rent tekniskt så fungerar hela vätetekniken så som forskarna vill. Men det återstår praktiska hinder 

så som höga tillverkningskostnader, vissa säkerhetsrisker, men även till viss del batteriutveckling. 

För att slutföra vätetekniken inom transporter så återstår fortfarande mycket forskning och detta 

kommer att kosta mycket pengar, frågar är då som ska investera i denna forskning. 

Vanliga konsumenter borde ha viljan till att vätetekniken ska utvecklas så att framtidens drivmedel 

blir billigare och att miljön räddas. 

Bilindustrin borde ha ett stort intresse av att byta drivmedelsteknik. Detta är för att alla världens bilar 

då skulle behöva bytas ut och därmed skulle de kunna sälja många nya bilar. 

Oljeindustrin vill däremot inte att utvecklingen går för snabbt. Dom vill även fortsättningsvis tjäna 

pengar på den oljans som finns kvar. 

Jag tror dock att vi kommer tvingas byta teknik för att driva framtidens fordon och att vätetekniken 

kommer att bli det nya drivmedlet. Vad kommer annars att hända med miljön när än miljard 

personer i kina ska ha bil? 
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