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Källa: Scania, Stockholms Handelskammare, Östersunds kommunKälla: Mick Hamer, New Scientist

1907 2017



Cellen och packet
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Källa: Sweco analys inom SLL 
Trafikförvaltningens elbussutredning, Batteri 

PM



Definitioner

• Energikapacitet (batteristorlek)
Energikapaciteten hos ett batteri avser den totala energimängd som batteriet kan  tillhandahålla vid urladdning, 
förutsatt att batteriet är fulladdat. 
• C-rate
C-rate är ett mått på den tid det tar för ett batteri att laddas och laddas ur i förhållande till hur stor ström batteriet kan 
hantera. Detta innebär att laddningshastigheten hos batterier vilka kan hantera olika stora strömmar kan jämföras.
• State of Charge (SOC) (%)  
State of Charge (SOC) anger det procentuella förhållandet mellan den energimängd som vid en viss tidpunkt är lagrad i 
batteriet och batteriets kapacitet.
• Cykellivslängd
Cykellivslängd indikerar det antal laddningscykler som batteriet klarar innan det inte längre uppfyller specifika 
prestandakriterier. (obs cykel – vs kalendarisk livslängd).
• Energitäthet (Wh/kg) 
Energitäthet är den nominella energi som batteriet innehåller per massenhet. 
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Parametrar som bör tas till hänsyn

Hållbarhet

Säkerhet

Prestanda

Kostnad
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Källa: Sweco analys inom SLL 
Trafikförvaltningens elbussutredning, Batteri 

PM



MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET OCH 
RESURSEFFEKTIVITET
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Batterikemier och katodmaterial
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LCO- Lithium cobalt oxide

NMC - Lithium manganese cobalt oxide

LFP - Lithium iron phosphate

LMO - Lithium manganese oxide

NCA - Lithium nickel cobalt aluminum oxide

LTO - Lithium Titanate

Källa: Sweco analys inom SLL 
Trafikförvaltningens 

elbussutredning, Batteri PM

Katodmaterial
är de som 

mest avgör 
miljöpåverkan! 

(och 
kostnader)



Material som används till batteriproduktion, 2018 
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Källa:

225 år 65 år 372 år

43 år 35 år

Hur långt skulle 
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dagens 
produktion/konsumtion?
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Källa: Sweco analys inom SLL 
Trafikförvaltningens elbussutredning, Batteri 
PM baserat på U.S. Geological Survey, Mineral 

Commodity Summaries



Jämförelse batterikemier
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Källa: Sweco analys inom SLL 

Trafikförvaltningens elbussutredning, Batteri PM

Genomsnittligt utsläppsvärde (utan hänsyn till 
livslängd): 150 kg CO2 ekv/ kWh batteri (Källa: IVL)

Flera LCA 
studier behövs 

för att 
identifiera Li-

jons 
miljöpåverkan. 
De få studierna 

som finns 
baseras på flera 
antagande kring 

elmixen, 
produktion osv. 
som påverkar 

resultaten.



SOCIAL HÅLLBARHET
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Några viktiga indikatorer längs batteriets värdekedja
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Materialens karta
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Från <http://battery.rcsglobal.com/materials/> 

http://battery.rcsglobal.com/materials/
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Källa: Amnesty International

Amnesty utmanar 
industrin att inom fem 

år ta fram ett helt 
etiskt batteri. 

Begreppet etiska 
batterier kommer vi 

höra många gånger de 
närmsta åren.



Hur mäts social hållbarhet?
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Källa: Sweco analys inom SLL 

Trafikförvaltningens elbussutredning, Batteri PM



ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING
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Återvinning
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Materialens spårbarhet
Leverantörer bör kunna uppvisa intyg som certifierar

att OECD:s riktlinjer kring materialutvinning följs.  

Kritiska material vid batteritillverkning
Hög återvinningseffektivitet bör efterfrågas för

kritiska material såsom kobolt och nickel. 

Återvinning
EU:s Batteridirektiv introducerar en

”producentansvarsprincip” angående insamling, 
återvinning och återanvändning av batterier. Enligt
denna princip är organisationen som inför batteriet

på den europeiska marknaden ansvarig för att
anordna insamlingen, samt återvinningen eller

återanvändningen av batteriet. 

Källa: EU Kommissionen, Report on Raw Materials for Battery Applications Källa: Sweco analys för Energimyndighetens SOFT rapport om elbussar



Hur funkar återanvändning? 
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TEKNIKUTVECKLING
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Vilket batterikemi ska ersätta Li-jon? Och när?
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20Källa: https://www.nature.com/news/the-rechargeable-revolution-a-better-battery-1.14815

Den kommersiella produktionen av fast-fas
batterier står inför flera tekniska utmaningar, 
men om dessa hinder övervinns blir batterier
med betydligt högre energitäthet tillgängliga. 
Toyota och BMW, till exempel, utvecklar fast-
fas batterier som potentiellt skulle kunna bli
kommersiella år 2026.

Sweco:s analys av teknikutvecklingen inom
batterimarknaden indikerar att ingen ny
teknik kommer att kommersialiseras innan
2025. De största förbättringarna innebär
användning av silikon till anoden, nya
elektrolytmaterial samt nya katodmaterial som
möjliggör högre cellspänning.

https://www.nature.com/news/the-rechargeable-revolution-a-better-battery-1.14815


SÄKERHET
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BMS (Battery Management System) roll
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elbussutredning, Batteri PM

Källa: Linse & Kuhn, 2015



KOSTNADER
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Batteripriser förväntas minskas men efterfrågan på 
material kan bli en utmaning
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“Priserna är mycket lägre i verklighet.”

“Priserna är mycket högre i verklighet.”
“Batteripriser ska minska snabbare än förväntat.”

“Batteripriser minskar inte – de ökar.”



CASE ELBUSSAR
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Kostnadsjämförelse
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Källa: Sweco – SOFT Elbuss, Energimyndigheten
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5785



Utsläppsberäkning
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Bränsle Batteri

Antal körda kilometer 60 000 km/år

Batteristorlek - depåladdade buss 320 kWh

Batteristorlek - tillägsladdade buss 120 kWh

Livslängd batteri 5 år

Utsläpp

Batteri
175 000 gr 

CO2eq/kWh

Fossil diesel 285 gr CO2eq/kWh

FAME 112 gr CO2eq/kWh

Biogas 52 gr CO2eq/kWh 

HVO 40 gr CO2eq/kWh

Svensk elmix 47 gr CO2eq/kWh

Ursprungsmärkt el 0 gr CO2/kWh

Energiförbrukning 12-meter buss

Biodiesel 4,5 kWh/km

Biogas 5,5 kWh/km

El 1,5 kWh/km

Viktigt att ta hänsyn till: 
Batteriets livslängd och batterikemi
Under bör en tioårig avtalstid en
batteribyte förväntas och detta bör
inkluderas i
livscykelsutsläppsberäkningar. 

Batteristorlek
Ju större är batteriet desto högre är
sitt livscykelsutsläpp. Dessutom
innebär större batterier högre
energiförbrukning på grund av
bussens högre bruttovikt. 

Elens ursprung
De positiva effekterna på utsläpp kan
endast bli helt utnyttjande i det fallet
som grön el används. Avtal som
säkerställer försörjning av grön el till 
elbussar bör etableras. 

Källa: Sweco – SOFT Elbuss, Energimyndigheten
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5785



Livscykelspåverkan batterier
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Sensitivity analysis for the total annual emissions of the 
bus network for varying battery capacities.

PAPER VKälla:. Xylia, M., Leduc, S., Laurent, A., van der Meer, Y., Patrizio, P., Kraxner, F., Silveira, S. 2018. Impact of bus electrification on carbon 
emissions: the case of Stockholm  J. Clean. Prod. doi: 10.1016/j.jclepro.2018.10.085

- when the battery capacity increases, the fuel 
consumption emissions decrease, due to the 
electrification of a higher number of bus routes; and

- the impact on emissions from the batteries also 
increases, because a battery of higher capacity is 
bigger and heavier à higher lifecycle impact. 

from an emissions perspective, a higher battery 
capacity is not always positive!
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REKOMMENDATIONER
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Sammanfattning
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Kostnader 
beror på 

kvalitet och 
typ av 

tillämpning

Källa: Sweco analys inom SLL Trafikförvaltningens 
elbussutredning, Batteri PM



Rekommendationer vid kravställning

• Miljömässiga och sociala effekter 
Hållbarhet för batterier skulle kunna säkerställas via certifiering av de material som används och av de processer som 
tillämpas på ett motsvarande sätt som den drivmedelscertifiering som redan finns och används. 

- I syfte att undvika problematik kring exempelvis kobolt, rekommenderas att kravställa att batterikemier vilka 
innehåller hög andel kobolt ej upphandlas. Användning av batterier som inte alls innehåller kobolt, såsom LFP och 
LTO vore till fördel, men spårbarhetsproblematik förblir även om kobolt används inte. 

• Utbildning 
- Krav på att operatörerna tillhandahåller utbildning kring säkerhet och risker med batterier samt rutinerna som bör 
följas i fallet av batterihaveri.  MSB och andra berörda aktörer arbetar med dessa frågor (främst avseende elbilar).  
• Säkerhet 
- Även vid den högsta säkerhetsnivån är det omöjligt att utesluta risken för brand och/eller explosion med batterier. 

Det är däremot liten sannolikhet att detta sker och i det fall som det sker bör rutinerna som följs säkerställa 
personalens och passagerares trygg evakuering av fordon som drabbas. 
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elbussutredning, Batteri PM



Rekommendationer vid kravställning (fort.)

• Garantier/livslängd 
- Trafikoperatörerna bör bevisa att en batterigaranti (minst 5 år för elbussar). De flesta tillverkare erbjuder redan nu 
sådana garantier.

• Ett bra sätt att minska de negativa konsekvenserna är återvinning och återanvändning. 

• Det rekommenderas att de följande certifieringar tas till hänsyn vid framtida upphandlingar:  

- Certifiering för miljöpåverkan (se arbetet på EU-nivå med PEF (Product Environmental Footprint) men även utökade 
krav kan vidare utredas. 

- Certifiering för social påverkan (OECD’s riktlinjer för materialspårbarhet bör följas) men även utökade krav kan vidare 
utredas. 
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32Källa: Sweco analys inom SLL Trafikförvaltningens 
elbussutredning, Batteri PM




