
Vad händer om försäljningen av elbilar nu tar fart på det 
sätt som både politiker och branschen ser framför sig? 
Det vill säga ett snabbt tillväxtscenario där 10 miljoner 
elbilar säljs i världen år 2025. Finns tillräcklig batteripro-
duktionskapacitet och räcker resurserna, då främst liti-
um, kobolt och nickel? 

Batteripriset har sjunkit mycket i och med teknikmognad och 
ökade produktionsvolymer. Detta har påverkat priserna på elbilar 
positivt – eller snarare har det möjliggjort en längre räckvidd till 
samma pris på bilen som tidigare.

NORTHVOLT – ETT AV VÄRLDENS GIGAFACTORY—PROJEKT
Idag är batteritillgången begränsande och det är lång väntetid på 
många elbilar. Det pågår ett tiotal så kallade Gigafactory-projekt 
runt om i världen. Ett av dessa planeras i Skellefteå av Northvolt, 
en fabrik med en kapacitet på 32 GWh batterier per år. Det mot-
svarar batterier till mellan 500 000 till 1000 000 elbilar beroende 
på storlek. Northvolt kommer att producera litiumjon-batterier 
med en beprövad japansk teknik som använder nickel, kobolt 
och mangan. De har också en plan för att utvärdera nya tekni-
ker framöver. Eftersom det kommer att behövas stora mängder 
metaller är återvinning viktigt både ur ett miljö- och ekonomiskt 
perspektiv. Planen är att 40-50% av metallerna ska komma från 
återvinning (troligen från metallskrot min anm.). Det pågår ock-
så utvecklingsprojekt i såväl Sverige som Finland för att kunna få 
fram kobolt ur befintliga eller nedlagda gruvfyndigheter. (1)

RÄCKER METALLERNA?
De vanligaste litium-jonbatterierna för elbilar innehåller varieran-
de halter av litium, kobolt, nickel och mangan (2). Förutom me-
tallerna är grafit en viktig komponent. Grafit kommer till 65% från 
Kina, men outnyttjade resurser finns i många länder. Tillgången 
på nickel och mangan anses inte heller vara begränsande för pro-
duktion av batterier, så nedan fokuserar jag på litium och kobolt. 

Litium produceras huvudsakligen i  Australien (40%) och Chi-
le (35%). Det anses inte vara en begränsning i mängden litium 
i världen, men däremot kan det bli begränsningar i hur snabbt 
utvinningen kan skalas upp. Kina importerar idag hälften av all 
litium som produceras i världen. Sedan 2015 har priset på litium-
karbonat tredubblats.

Kobolt utvinns huvudsakligen vid produktion av nickel och koppar. 
År 2016 utvanns 50 kton kobolt globalt. Hälften av all kobolt kom-
mer idag från Demokratiska republiken Kongo. Landet är instabilt 
och arbetsförhållandena är allt annat än bra. Det kommer att bli 
en avvägning mellan att köpa kobolt från andra länder eller att 
arbeta för att förbättra situationen där. Fler och fler bilproducen-
ter förstår den potentiella problematik som finns i utvinningen av 
kobolt från länder såsom Demokratiska republiken Kongo. Därför 
börjar nu biltillverkarna gå med i Responsible Cobalt Initiative för 
att säkerställa att utvinningen sker på ett hållbart sätt. Exempel 
från BMW finns i referens (3).

Den snabba tillväxten av elbilar kommer kräva stora mängder 
kobolt. År 2025 beräknas behovet vara mellan 136 till 330 kton 
per år beroende på utvecklingen jämfört med dagens 50 kton. 
Vid den lägre tillväxten bedömer forskare (4) att mängden kobolt 
kommer att kunna levereras, men att det blir svårt vid den hö-
gre. Återvinning är därför intressant, men eftersom livslängden 
på batterier är så lång är inte dessa volymer ändå tillgängliga när 
de behövs. 

ÅTERANVÄNDNING OCH ÅTERVINNING
Både ur ett energi- och resursperspektiv är det viktigt att vi åter-
använder och återvinner batterier – i den ordningen. Ett batteri 
som inte längre klarar behovet i ett fordon är fortfarande bra nog 
att använda som energilager av olika slag. Det pågår en hel del 
arbete runt om i världen för att för utöka detta.
Återvinning av batterier är viktig då 30% av energiåtgången för 
produktion av ett batteri sker vid brytningen av metaller. Här kan 
man spara en hel del koldioxid. Men även ur ett resursperspektiv 
är återvinningen viktig, det finns inte hur mycket metaller som 
helst. Idag återvinns kobolt och koppar via olika typer av smält-
processer. Litium och andra jordartsmetaller hamnar i slaggen 
och används t. ex som utfyllnad i betong för att förbättra dess 
egenskaper. Ingen av de återvunna metallerna används i dagslä-
get i batterier igen. Det är viktigt att producenterna av batterier 
inte bara tittar på prestanda utan även på hur materialet ska kun-
na återvinnas den dag det är aktuellt. Här är vi inte riktigt ännu. 
Just nu pågår en översyn av batteridirektivet för att bättre kunna 
styra den här utvecklingen.

SLUTSATS - FÖRSIKTIG ANVÄNDNING AV KOBOLT KRÄVS
Som det ser ut nu så riskerar tillgången på kobolt begränsa ut-
vecklingen av elfordon under en överskådlig framtid. Men bero-
ende på vilken teknik som väljs av marknaden så kan vi komma 
förbi koboltproblematiken. Nya cellkemier öppnar möjligheter 
som är mindre beroende av begränsade naturresurser, där va-
rianter av batterier som har lägre eller ingen kobolt kan vara 
väldigt intressant. Återvinning kommer definitivt att behövas, 
men det finns fortfarande viktiga frågor som behöver lösas. 
Sammantaget innebär resursbegränsningen den närmaste tiden  
att alla alternativ som klarar att ersätta bensin och diesel behövs.
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