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 El/laddhybrid Biogas Etanol DME 

Effektivitet Effektivt energiutbyte i 

motorn. Totalverkningsgrad 

beror dock på bl a på hur 

elen producerats. Problem 

med uppvärmning vintertid 

och hög energianvändning 

vid produktion av bilen 

Inte särskilt effektiv, 

fortfarande 

förbränningsmotor 

Inte särskilt effektiv, 

fortfarande förbrännings-

motor, lågt energiinnehåll i 

bränslet. Sockerrör mest 

effektivt.  

Effektivt energiutbyte  

Råvarutillgång Begränsade tillgångar på 

litium. Dagens tillgångar 

uppskattas enligt vissa källor 

räcka till cirka 6 miljoner 

laddhybrider. I Sverige finns 

cirka 4,2 miljoner bilar. 2008 

fanns 60 miljoner bensinbilar 

i världen. 

Ca 10 TWh (restprodukter, 

exklusive skog). räcker till 

ungefär 100 000-200 000 

biogasbilar. Effektivaste 

användningen är sannolikt 

för tunga fordon, t ex 

regionala bussflottor.  

Begränsad tillgång av mark. 

Många aktörer gör anspråk 

på bördig mark i Syd. 

Viktig avvägning hur den 

främst ska användas och 

samtidigt bevara naturens 

kapacitet för 

ekosystemtjänster, i form av 

kolsänkor mm, 

Begränsad, det finns fler 

användningsområden för 

svartluten. Skogs-

industrin använder 

samma råvara för att 

minska sitt stora behov 

av energitillförsel. 

Andra miljö-

konsekvenser 
Obefintliga utsläpp av 

partiklar vid körning, 

däremot negativa 

miljökonsekvenser vid 

utvinning och transport av 

råvaror till bilen/batterierna. 

El från kol, olja och 

kärnkraft ger negativa 

effekter. 

Dubbel klimateffekt av att 

använda stallgödsel. Bra 

tillvarata restavfall vars 

näring sedan kan återföras 

till jordbruket.  

Risk för 

utträngningseffekter av t ex 

regnskogsområden vid 

expansion av 

sockerrörsodling, 

utbredning av monokulturer, 

erosion och sänkt 

grundvattennivå 

Låga utsläpp av 

partiklar, bra 

tillvaratagandet av 

restprodukt  

Kostnad Dyra fordon, ca 320 000 kr 

för kommande laddhybriden 

Volt 

Ganska dyra fordon. 

Detsamma gäller för 

distributionen.  

Billig teknik, väldigt lik en 

vanlig förbränningsmotor 

Lägre kostnader pga låga 

partikelutsläpp, behövs 

inga partikelfilter 

Teknikens 

tillgänglighet 

på marknaden 

Finns inte tillgänglig 

laddhybrid på den 

europeiska eller amerikanska 

marknaden, dock en modell i 

Kina. Lansering planeras av 

GM, Toyota och Mitsubishi. 

Finns på marknaden. Finns på marknaden.  Finns inte lastbilar idag 

som går på DME, 

tidsplan 2010. Finns 

heller inte DME på 

marknaden idag till 

försäljning, pilotprojekt 

pågår i Piteå. 

Övrigt Finns potential, men 

svårigheterna för marknads-

introduktion är kraftigt 

undervärderade. Pris, 

tillgång till litium och 

miljökonsekvenser från 

bilens hela livscykel är 

kritiska faktorer. Hittills är 

det ingen elbil som har klarat 

trafiksäkerhetskraven. Det 

tar lång tid att ladda en elbil. 

Ett av de bästa bränslena. 

Nackdelen är begränsade 

tillgångar. 

Viktig som övergångs-

bränsle mellan fossila och 

framtida drivmedel. Låg-

inblandning i bensin är ett 

bra alternativ förutsatt att 

kriterierna ovan är 

uppfyllda. 

Solidaritetsorganisationer 

varnar för en ”grön” 

nykolonialism och 

försämrade levnadsvillkor i 

de länder där råvaran till 

etanol odlas. 

Bra miljöeffekt med 

användning av 

restprodukt från 

massatillverkning. 

 


