
 
 

Bensin är i särklass vanligaste drivmedlet 

idag. Bensin är en blandning av flytande 

kolväten med 5-10 kolatomer. För att kunna 

utvinna tillräckligt med bensin räcker det inte 

att separera råoljan. För att få ut mer bensin 

används en teknik som kallas crackning. Då 

slås längre kolkedjor sönder så att de blir la-

gom långa för att vara bensin. 

Diesel är ett drivmedel som används mer och 

mer. Diesel innehåller kolväten med 10-22 

kolatomer. Dieselbilar har ofta lägre bränsle-

förbrukning eftersom diesel har högre energi-

innehåll än bensin. Dieselbränsle innehåller 

mer kol per liter än bensin så koldioxidutsläp-

pet blir lite högre. Dieselfordon släpper ut fler 

farliga partiklar än bensin. 

Etanol, som kan tillverkas av olika slags grö-

dor eller restprodukter och avfall, är ett förny-

bart bränsle som ger minskade utsläpp av kol-

dioxid och klimatpåverkan. Energiinnehållet i 

etanol är 30 procent lägre än i bensin vilket 

gör att en bil som går på E85 har högre bräns-

leförbrukning. Bränslekostnaden blir därför 

inte lägre än med bensin. Framställningen av 

etanol är inte miljövänlig och ifall vete an-

vänds innebär det att grödor som skulle kunna 

användas till mat i stället används till bränsle. 

Fordonsgas består av metangas i form av na-

turgas, biogas eller en blandning av båda. Ef-

tersom naturgas är ett fossilt bränsle och bio-

gas en förnybar resurs så bli miljöpåverkan 

olika beroende på vilket som används. 

Biodiesel är ett drivmedel som kemiskt liknar 

vanligt diesel men som är ett förnybart bränsle. 

Det är biologisk nedbrytbart och inte giftigt. 

Elektricitet: En elbil drivs naturligtvis inte av 

ett fossilt bränsle. Beroende på hur elen produ-

ceras kan bilen ändå indirekt använda fossila 

bränslen. En elbil är inte renare än dess energi-

källa. En stor del av elbilens miljöpåverkan be-

ror på tillverkningen och hantering av batteriet. 

Bilen som drivs av el, tillverkad av förnybara 

energikällor, bidrar inte till växthuseffekten el-

ler belastar miljön i samma utsträckning som 

andra bilar. Nackdelen med elbilar är att dels 

inköpspriset är högt och dels att räckvidden inte 

är lika lång som motsvarande bensinbilar. Det 

behövs bättre batterier helt enkelt. 

En hybridbil har flera bränslen. Oftast bensin i 

kombination med el, etanol eller fordonsgas.  

Det mest miljövänliga är naturligtvis att inte 

använda bilen över huvud taget.  
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