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Sammanfattning 
Detta projekt syftar till att samla kunskap och kartlägga det framtida behovet av 

fossilfri vätgas på västkusten, inom västsvensk industri samt kraft- och värmesektorn. 

Därefter undersöka och utvärdera vilken infrastruktur som krävs och värdera 

centraliserade lösningar mot lokala. 

Projektet har intervjuat deltagande företag kring deras vätgasbehov, vätgasproduktion, 

önskade framtida roll, vätgasstrategier samt annat relaterat till den industriella 

omställningen till fossilfrihet. Alla 13 deltagande företag har intervjuats under 

mars/april 2021 och svaren har sammanställts för att få en aggregerad bild. Utöver 

intervjuer har det inom projektet också genomförts två workshops med deltagande 

företag. 

Bland de 13 deltagande företagen är det 7 industrier som har ett vätgasbehov idag och 

detta uppgår totalt till 6,4 TWh vätgas/år, vilket motsvarar 192 kton vätgas/år. 

Industrierna har gett uppskattningar på framtida behov av vätgas uppdelat på två 

scenarios, ett för minimum och ett för maximum. I minscenariot uppgår vätgasbehovet 

till 4,9 TWh vätgas/år vilket är en minskning om knappt en fjärdedel (-24 %) jämfört 

med dagens behov medan maxscenariot motsvarar mer än en fördubbling av dagens 

behov (+120 %) till totalt 14 TWh vätgas/år. Orsaken till det eventuellt minskade 

vätgasbehovet är att produktionsvolymer möjligen kan reduceras i framtiden samt en 

möjlig övergång till mer förädlade råvaror. 

I detta arbete har vi haft fokus på fossilfri vätgas som produceras genom elektrolys med 

fossilfri el för både centraliserad och decentraliserad produktion. För de 

decentraliserade lösningar har tre fiktiva industrier med olika stora behov av vätgas, 

satta för att täcka in behovsspannet för medverkande företag, jämförts med en 

centraliserad lösning för produktion av vätgas som sedan transporteras i rörledningar 

till fler användare. 

Den centraliserade lösningen som har utvärderats innefattar Göteborg, Stenungsund och 

Lysekil samt en sträckning för vätgasledningen på 120 km och har utgått från det 

uppskattade maxscenariot för behovet av vätgas. 

Rapporten visar att vätgasledningarna endast utgör en marginell del av kostnaden för 

centraliserad produktion och distribution av vätgas. Dessutom har den föreslagna 

vätgasledningen en stor överkapacitet och det finns därmed möjlighet att dela kostnaden 

för ledningarna över en ännu större vätgasvolym. 

Utöver den rent ekonomiska jämförelsen mellan centraliserad och decentraliserad 

vätgasproduktion och distribution så finns en rad andra aspekter att beakta. Den 

centraliserade lösningen kan medföra större flexibilitet för en konsument avseende 

mängden vätgas som köps in och över hur lång tid. En centraliserad lösning kan också 

behöva en lägre total kapacitet avseende produktion och lager då eventuell överkapacitet 

delas mellan alla som är anslutna till nätet. Etableringen av en storskalig 

vätgasinfrastruktur gör också att satsningarna blir mindre knutet till enskilda aktörer. 

Dessutom kan ett vätgasnät i regionen nyttjas av andra sektorer och locka nya aktörer 

att placera verksamhet här, vilket i sin tur kan stärka regionens konkurrenskraft. Den 

centraliserade lösningens uppbyggnad kräver dock en synkronisering av efterfrågan och 
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produktion samt större investeringar vilket kan medföra längre ledtider än för en 

decentraliserad produktion hos en enskild aktör. 

En centraliserad lösning gör att placering av produktionskapacitet blir friare längst 

vätgasledningens sträckning vilket ger möjlighet att ta hänsyn till elnätskapacitet och 

avsättning för biprodukterna syrgas och restvärme. 

En viktig lärdom av projektet var att konstatera att uppbyggnad av en infrastruktur för 

produktion, transport och lagring av vätgas är en komplex fråga. Man måste samverka 

brett över flera sektorer för att identifiera många nyttor, för flertalet aktörer, om man vill 

räkna hem en sådan infrastruktursatsning. Dessutom måste många olika investeringar 

ske i rätt följd och vara väl samordnade. Därför ser de deltagande aktörerna positivt på 

ett fortsatt samarbete kring vätgasfrågan. Projektet har identifierat flera möjliga förslag 

till fortsatt arbete, bland annat: 

• En mer detaljerad förstudie som genomförs av ett ledande gas-

/infrastrukturföretag. Studien bör inkludera produktion och distribution av 

både förnybar och blå vätgas och eventuellt ammoniak, samt en fördjupad analys 

av olika lagringsmöjligheter för vätgas. För att kunna genomföra förstudien 

behövs ett mer preciserat behovsscenario kring exempelvis när i tiden behovet 

uppstår och hur stort behovet är. 

• Utvärdering av systemperspektivet kring vätgas, el och andra närliggande 

sektorer. Exempelvis hur systemintegration kan främja resurseffektivitet och 

flexibilitet. 

• Initiering av ett regionalt samordningsprojekt, som bör ha fokus på det 

kortsiktiga perspektivet och konkreta aktiviteter. Förslag på relevanta aktiviteter 

i ett sådant projekt har identifierats och inkluderar följande: 

‐ Kunskapsbevakning om teknikutveckling inom vätgasområdet, inklusive 

vätgasproduktion från biometan med CCS (möjlighet till negativa 

utsläpp) 

‐ Kunskapsbevakning om utveckling av CAPEX för produktion, 

distribution och lagring av vätgas 

‐ Bevaknings av sektorkopplingsfrågor i och med att tillgång till förnybar 

el, både produktion och elnätskapacitet, och elpriset anses vara 

avgörande för produktion av fossilfri vätgas. 

‐ Harmonisering med omvärlden/EU, både i termer av regelverk och 

möjligheter till sammankoppling med dess vätgasledningar 

‐ Påverkansarbete och policyfrågor 
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Förord 
Detta projekt genomfördes inom Vinnväxtinitiativet Klimatledande Processindustri som 

ett steg för att nå målet inom insatsområdet Klimatledande processteknik om att etablera 

en ny kraftsamling inom industriell elektrifiering. 

I omställningen till ett klimatneutralt samhälle är vätgasen en viktig pusselbit för att 

klara de uppsatta klimat- och miljömålen. Det finns idag ett stort intresse för vätgas inom 

Västsvenska Kemi- och Materialklustret och ett samordnat krafttag kring vätgas är 

efterfrågat. Vätgasen är idag en råvara, en restprodukt och ett bränsle för industrierna 

inom klustret och det finns dessutom fler användningsområden för vätgas än vad den 

nyttjas till idag. 

Projektet genomfördes av Maria Edvall, Lina Eriksson (RISE), Simon Harvey, Jan 

Kjärstad och Jenny Larfeldt (Chalmers) i samarbete med:  

• Adesso BioProducts 

• Borealis 

• Inovyn 

• Nouryon  

• Perstorp 

• Preem 

• St1 

• Göteborg Energi 

• Linde Gas 

• Nordion Energi 

• Rabbalshede Kraft 

• Siemens Energy 

• Vattenfall 

Projektet finansierades av Vinnväxtinitiativet Klimatledande processindustri, som 

finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen och medlemmarna inom det 

Västsvenska Kemi- och Materialklustret. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Klimatledande processindustri har identifierat industriell elektrifiering och 

vätgasanvändning som ett prioriterat utvecklingsområde inom insatsområdet 

Klimatledande processteknik med målet att etablera en ny kraftsamling i området inom 

10 år efter satsningens start (2019). 

Vätgas är en viktig del för att gå från en fossilberoende industriregion till en region där 

industrin är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel 

baserade på förnybar energi samt förnybara och återvunna råvaror. 

Större delen av Västsvenska Kemi- och Materialklustret är väl samlat i en region, 

Stenungsund, Lysekil och Göteborg och det borde finnas skalfördelar att samverka kring 

vätgas på västkusten. Det finns idag ingen sammanställning av tänkbara scenarier för 

det framtida behovet av vätgas för aktörerna på västkusten varför det bör tas fram.  

Detta projekt avser att ta fram underlag för att kunna vidareutveckla en samordnad 

strategi för industrierna samt kraft- och värmesektorn på västkusten. 

1.2 Syfte och mål 

Detta projekt syftar till att samla kunskap och kartlägga det framtida behovet av fossilfri 

vätgas på västkusten, inom västsvensk industri samt kraft- och värmesektorn. Därefter 

undersöka och utvärdera vilken infrastruktur som krävs och värdera centraliserade 

lösningar mot lokala. 

Projektets resultat syftar till att tjäna som underlag för vidareutveckling av en samordnad 

strategi kring vätgas för industri-, kraft- och värmesektorn på västkusten. 

1.3 Metod och avgränsningar 

Projektet har intervjuat deltagande företag kring deras vätgasbehov, vätgasproduktion, 

önskade framtida roll, vätgasstrategier samt annat relaterat till den industriella 

omställningen till fossilfrihet. Alla 13 deltagande företag har intervjuats under 

mars/april 2021 och svaren har sammanställts för att få en aggregerad bild. Inga enskilda 

svar på intervjufrågorna har dokumenterats i denna rapport utan det är den samlade 

bilden för aktörerna i Göteborg, Stenungsund och Lysekil som är relevant för projektet.  

Projektet har även genomfört två workshops under maj och oktober 2021, den första 

genomfördes med följande syfte: 

• Presentera sammanställning av scenarios för behov av vätgas 

• Få respons från deltagande aktörer på sammanställningen 

• Klargöra deltagande aktörers tänkbara roller och intressen   

• Diskutera fram 2-3 relevanta centraliserade lösningar som arbetsgruppen 

utreder vidare 

Den andra workshopen genomfördes med följande syfte: 
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• Presentera jämförelsen mellan centraliserad och decentraliserad lösning som 

genomförts på konceptuell nivå 

• Få respons från deltagande aktörer på resultatet 

• Klargöra deltagande aktörers fortsatta tänkbara roller och intressen 

• Diskutera hur arbetet kring vätgas på västkusten tas vidare 

De centraliserade lösningar var tänkta att jämföras med konkreta fall av lokala lösningar 

men eftersom inga lokala lösningar för vätgasproduktion var tillgängliga för projektet 

har de ersatts av tre fiktiva industrier med tre olika stora behov av vätgas; litet, medel 

och stort behov. 

Det är svårt att få bra och tillförlitliga siffror på kostnader som uppstår kring produktion 

och distribution av vätgas. Detta beror på att det är teknik som är under utveckling och 

som inte finns i Sverige idag eller i den skala som projektet utreder. Projektet har därför 

valt att fokusera på skillnader mellan kostnader som på ett tillförlitligt sätt går att 

uppskatta och sätta dessa kostnader i relation till varandra. 

Projektet har en regional begränsning vilket innebär att endast Stenungsund, Lysekil och 

Göteborg ingår. 

2 Vätgasproduktion och användning 

2.1 Introduktion och definitioner 

Globalt används idag vätgas framför allt inom industrin och då främst som råvara vid 

produktion av ammoniak och vid oljeraffinering. År 2018 uppgick den globala 

produktionen av vätgas till ungefär 75 miljoner ton, baserad huvudsakligen på fossila 

bränslen och den största andelen, 76 %, framställs från naturgas via ångreformering 

(IEA, 2020). Den svenska användningen av vätgas har uppskattats till cirka 

180 000 ton/år (motsvarande 6 TWh vätgas/år), och sker mestadels inom industrin, 

främst inom kemi- och raffinaderiindustrin (Energimyndigheten, 2021b). Större delen 

av den vätgas som produceras i Sverige används nära produktionsanläggningen. Vätgas 

är idag en vanlig gas inom industrin och med över femtio års erfarenhet av att hantera 

den i stora mängder har man utvecklat arbetssätt för att producera, lagra, transportera 

och använda vätgasen på ett säkert sätt.  

I vissa industriella processer uppkommer vätgas som en restprodukt (t ex i klor-

alkaliindustrin och vid krackning av högre kolväten). För direkt produktion av vätgas kan 

man antingen utgå från kolväten eller vatten så som illustreras översiktligt i Figur 1. 

Figuren visar även den etablerade uppdelningen av vätgastillverkningstekniker i tre 

kategorier: ”grå”, ”blå” och ”grön”. I Sverige och i andra länder med mer eller mindre 

fossilfri elproduktion används även begreppet ”fossilfri vätgas”. Dessa kategorier 

beskrivs översiktligt härnedan. 
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Figur 1: Illustration av processer för vätgastillverkning samt deras benämning. 

Grå vätgas: Den oftast förekommande tekniken för tillverkning av vätgas är idag via 

ångreformering av naturgas, SMR (Steam Methane Reforming). Naturgasen och 

vattenånga reagerar i reformeringsreaktorn och bildar vätgas samt en gasström som 

tillsammans med luft bildar CO2 utspädd med kväve. Rent generellt benämns vätgas som 

tillverkas från fossila råvaror utan koldioxidinfångning ”grå vätgas”. 

Blå vätgas: Det är möjligt att fånga in omkring 90 % av koldioxiden som bildas vid 

ångreformering av fossila råvaror. Koldioxiden kan antingen lagras permanent (CCS) 

eller återanvänds som råvara (CCU). Koldioxiden måste dock lagras om man vill tillverka 

så kallad ”blå vätgas”. Det är viktigt att hela produktionsanläggningens kolavtryck tas 

med såsom exempelvis för SMR processen där en ej försumbar andel av naturgasen idag 

eldas för att generera ångan till reformeringen. Om ånga kan genereras utan CO2-utsläpp 

så minskar anläggningens totala miljöavtryck. Notera att blå vätgas även går under 

benämningen ”low carbon” i EUs vätgasstrategi (European Commission, 2020). Det ska 

påpekas att alla utsläpp från blå vätgasproduktion måste minimeras vilket även 

inkluderar ofrivilligt läckage av metangas i processen.  I framtiden kan blå vätgas 

tillverkas genom andra tekniker som ger möjlighet till effektivare infångning av 

koldioxiden. Med ATR-tekniken (Auto-Thermal Reforming) kan omkring 97 % av 

koldioxiden fångas in genom att reformeringen sker med ren syrgas, inte luft, vilket ger 

en koncentrerad CO2-ström efter reaktorn. Den specifika kostnaden för infångning 

minskar med ökad koncentration av CO2 i restgasen. ATR är en väletablerad teknik inom 

industrisektorer som tillverkar ammoniak och metanol dock ej för vätgasproduktion, 

troligen på grund av att den kräver ren syrgas i processen. ATR processen är 

självgenererande vad gäller värme (ånggenerering) men kräver å andra sidan produktion 

av ren syrgas. 

En ny teknologi som studeras är att producera blå vätgas genom pyrolys av naturgas vid 

höga temperaturer (exempelvis via elektriskt genererad plasma) så att metan 
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sönderdelas i vätgas och fast kol. Vid pyrolys tillförs ingen luft varför ingen CO2 bildas. 

Det fasta kolet kan sedan nyttjas av kemikalie- eller stålindustrin. 

Grön vätgas: Vätgas som tillverkas från förnybar el eller förnybar råvara benämns 

”grön vätgas”. Om vätgasen produceras av biogas (dvs biometan) i stället för naturgas 

skulle den vara förnybar och dessutom möjliggöra negativa koldioxidutsläpp om CCS 

tillämpas, se Figur 1. Fördelen med att använda biogas som råvara är att man kan 

använda befintlig produktionskapacitet (SMR-anläggningar) som körs idag med 

naturgas som råvara. Vätgas kan även tillverkas genom andra termokemiska processer 

med biomassa som råvara. Biomassan kan exempelvis genomgå pyrolys, vilket kräver 

någon form av energitillförsel, och bilda vätgas och fast kol (träkol). Om träkol lagras kan 

även denna teknik leda till negativa koldioxidutsläpp. Vätgas kan också tillverkas genom 

att spjälka vatten med hjälp av el dvs genom elektrolys. Är elen förnybar så klassas även 

vätgasen som förnybar. Produktion av förnybar vätgas via elektrolys sker oftast på land, 

men för framtiden diskuteras även koncept där vätgas produceras i direkt anslutning till 

havsbaserade vindkraftparker som inte är anslutna till elnätet, där vätgas transporteras 

till användaren med pipelines eller fartyg. På liknande sätt kan förnybar vätgas även 

produceras vid stora solcellsparker i världsdelar med jämn solinstrålning året runt.  

Fossilfri vätgas: I länder med mer eller mindre fossilfri elproduktion används ofta 

begreppet ”fossilfri” vätgas. I denna benämning ingår grön vätgas men även vätgas som 

tillverkas genom elektrolys med hjälp av fossilfri el. Fossilfri vätgas används 

genomgående i denna rapport då det är ett väletablerat begrepp i Sverige.  

Low-carbon vätgas: Fritt översatt till koldixiodfattig vätgas. Denna benämning 

innefattar blå vätgas men ofta även elektrolys med kärnkraftsel eller elmix med lågt 

kolinnehåll. 

I Figur 2 visar staplar på en ökad framtida global vätgasproduktion som IEA bedömer är 

nödvändig för att uppnå en hållbar utveckling i världen. Som synes behövs en kraftig 

ökning av vätgasproduktion som då måste ske med nästan till lika delar blå vätgas 

(benämns ”Fossil w/ CCUS” i figuren) och elektrolys som drivs av el med lågt 

koldioxidavtryck.  

 

Figur 2: Prognos för årlig global vätgasproduktion för ett scenario av hållbar utveckling i 
tidsperioden 2019-2070 (vänstra axeln). Fyrkanterna motsvarar andelen low-carbon vätgas (högra 
axeln). (IEA, 2020)  
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Vätgas kan transporteras och lagras i olika former, t ex i gasform vid högtryck, i flytande 

form eller som ammoniak. I globala scenarios för hållbar utveckling är vätgas en viktig 

energibärare för att snabbare minska utsläppen av CO2, exempelvis vid långväga 

transporter och i kemikalie- och stålindustrin. Att tillämpa CCS på existerande 

vätgasproduktion skulle minska dagens CO2-utsläpp, samt möjliggöra en ökad 

produktion av vätgas för att snabba på omställningen.  

För existerande svensk storskalig vätgasproduktion så är tillämpning av CCS en 

möjlighet för att snabbt minska utsläppen av koldioxid samtidigt som 

vätgasproduktionen ökas med infasning av biobaserade kolväten och elektrolysörer. I 

föreliggande projekt med fokus på svenska västkusten så förutsätts blå vätgas endast 

produceras och förbrukas lokalt kopplat till produktionskapacitet som redan finns 

installerad idag, vilket i praktiken innebär att befintliga SMR-anläggningar kompletteras 

med koldioxidinfångning. Det anses inte troligt att ny kapacitet byggs med CCS, då det 

är projektgruppens bedömning att tillstånd för att bygga nya anläggningar som drivs 

med fossila råvaror kan vara svårt att erhålla i framtiden. En möjlig fördel med att 

komplettera en SMR-anläggning med CCS är att kunna mata reaktorn med biogas istället 

för naturgas. Tillgång till biogas är dock begränsad, även om det finns potential för 

avsevärd ökning av produktionen jämfört med dagens nivå. Det anses därför inte troligt 

att detta är en framkomlig väg för produktion av stora mängder fossilfri vätgas i 

framtiden, även om det skulle kunna utgöra ett värdefullt komplement till produktion 

via elektrolys.  

I detta arbete har vi haft fokus på fossilfri vätgas som produceras genom elektrolys med 

fossilfri el för både centraliserad och decentraliserad produktion. Det är dock viktigt att 

påpeka att storskalig vätgasproduktion via elektrolys kräver tillgång till stora volymer 

fossilfri el och/eller erforderlig överföringskapacitet i elnätet.  

2.2 Vätgasstrategier  

I detta avsnitt sammanfattas befintliga strategier och uttalade målsättningar kring 

arbetet med vätgas inom EU och nationellt. Sammanfattningen utgår från publicerade 

dokument vars innehåll inte har värderats eller bedömts av detta projekt. Tanken är i 

stället att ge en sammanställning som kan tjäna som underlag för vidareutveckling av en 

samordnad strategi kring vätgas på västkusten.   

2.2.1 EU 

EUs Vätgasstrategi (EC, 2020a) publicerades i juli 2020 och kompletterar Strategin för 

Integrerade Energisystem (EC, 2020b), som publicerades samma dag samt EUs Industri 

Strategi som publicerades i mars 2020 (EC, 2020c). Alla strategierna är i sin tur en del 

av EUs Gröna Giv publicerad av kommissionen i december 2019 som förespråkar att EU 

skall vara klimatneutralt till 2050 samt sätter strängare krav på utsläppsminskningen till 

2030. Vätgasstrategin identifierar de utmaningar som behöver övervinnas för att på 

allvar etablera förnybar vätgas i EUs energimix. För EU innefattar begreppet förnybar 

vätgas den vätgas som produceras via elektrolys med förnybar el, alternativt via 

ångreformering av biogas eller biokemisk omvandling av biomassa (se Figur 1), givet att 

detta sker i enlighet med hållbarhetsdirektivet. De utmaningar som listas är; att nå en 

kritisk massa i investeringar, skapa ett regulatoriskt ramverk som ger förutsättningar för 

en snabb utbyggnad, forskning och innovation inom banbrytande teknik för att föra ut 
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nya lösningar på marknaden samt utbyggnad av storskalig vätgasinfrastruktur. Strategin 

innehåller även en färdplan med åtgärder för de kommande åren för att nå målen för 

produktion av förnybar vätgas, bland annat etablerades European Clean Hydrogen 

Alliance som ett samarbete mellan myndigheter, industri och civilsamhälle för att 

utveckla en investeringsagenda och en rad konkreta projekt för utbyggnaden av vätgas 

inom EU.  

I vätgasstrategin finns uppsatta mål kring uppbyggandet av produktionskapaciteten för 

elektrolysörer1 inom EU om 6 GW och 1 Mton vätgas/år i en första fas till år 2024 och, i 

en andra fas, 40 GW och uppemot 10 Mton vätgas/år till 2030, samt ytterligare 40 GW 

produktionskapacitet i östliga och sydliga grannregioner till EU (t.ex. Ukraina, 

Nordafrika)2. Detta kan relateras till dagens produktionskapacitet i Europa som totalt är 

mindre än 1 GW elektrolysörskapacitet. Dock har det annonserats ett stort antal nya 

projekt den senaste tiden både globalt och inom EU.  

Figur 3 som tagits från IEA (2021a, se även EC 2020a) visar projekt med redan 

konstruerade, under konstruktion och planerade elektrolysörer globalt med en storlek 

under (grafen till vänster) respektive över (grafen till höger) 1 GW. Årtal refererar till 

planerat startår och endast de projekt som har ett annonserat startår visas. Enligt IEA 

(2021a) så domineras listan över projekt i planeringsfasen av Europa och Australien.  

 

Figur 3: Global sammanställning av installerade elektrolysörer samt projekt i konstruktions- och 
planeringsstadiet som har annonserat startår. Grafen till vänster visar projekt under 1 GW medan 
grafen till höger visar projekt över 1 GW (IEA, 2021a). 

 

Genom dedikerade satsningar på efterfrågesidan (industri, transport och 

lagring/balansering av förnybar elproduktion via vätgas) förväntas förnybar vätgas 

gradvis kunna konkurrera med andra former av vätgasproduktion till 2030. EU ser 

framför sig att lokala vätgaskluster ("Hydrogen Valleys") utvecklas där vätgas produceras 

 
1 Elektrolysörerna kan producera vätgas oberoende av hur elen produceras men strategin skriver 
explicit ”renewable hydrogen electrolysers” (EC 2020). 
2 För att sätta det i kontext; om elektrolysörerna går nära på dygnet runt (8250 timmar/år) så 

kommer 40 GWe ge 330 TWh/år vätgas vilket i energitermer motsvarar mindre än 8 % av 

naturgasförbrukningen inom EU under 2020 (394 miljarder Nm3 och utgående från ett LHV på 

39 PJ/miljard m3). 
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baserad på förnybar elproduktion och lokal efterfrågan och där vätgas transporteras över 

korta avstånd. 

I strategin finns även en tredje fas till år 2050 där förnybar produktion av vätgas anses 

ha mognat som teknologi och installeras i stor skala i alla sektorer där omställning till 

fossilfrihet annars är svårt och/eller kostsamt att uppnå. Strategin refererar i 

sammanhanget till ”ASSET” studien (EC, 2021a) där 500 GW elektrolysörkapacitet antas 

bli installerat till 2050 och där vätgas når en andel på mellan 13-14 % av EUs energimix 

(mot mindre än 2 % i dag). 

Investeringarna som kommer krävas för denna omställning är massiva. Till år 2030 

beräknas investeringarna i elektrolysörer uppgå till mellan 24 och 42 miljarder euro 

medan investeringarna i förnybara elproduktionskällor (mellan 80 till 120 GWe) som 

skulle krävas beräknades till mellan 220 och 340 miljarder euro. Ytterligare 65 miljarder 

euro beräknades behövas för transport, distribution, lagring och tankstationer för vätgas. 

Till år 2050 uppskattas mellan 180 och 470 miljarder euro behöva investeras i ny 

produktionskapacitet inom EU. Utöver detta tillkommer investeringar i konsumentledet. 

EU:s strategi fokuserar tydligt på produktion av förnybar vätgas samtidigt som den lyfter 

att på kort och mellanlång sikt så kommer blå vätgasproduktion behövas för att snabbt 

minska utsläppen från befintlig produktion av vätgas och underlätta integrerandet och 

uppbyggandet av en infrastruktur för förnybar vätgas. Dock indikerar de uppskattade 

investeringarna i blå vätgasproduktion, på mellan 3 och 18 miljarder euro till år 2050, 

de mycket låga förväntningarna på denna produktionsteknik. 

2.2.2 Fossilfritt Sverige 

Syftet och målet med Fossilfritt Sveriges vätgasstrategi (2021) är att identifiera de hinder 

och utmaningar som i närtid kräver nationell politik, samordning eller andra åtgärder 

samt föreslå vägval och åtgärder för att påskynda omställningen till ett klimatneutralt 

och konkurrenskraftigt Sverige. Styrande för vägval och prioriteringar i strategin har 

därför varit potentialen i att minska klimatavtryck i kombination med att skapa tillväxt 

och konkurrenskraft. 

Strategin tar utgångspunkt i de 22 branscher som har levererat färdplaner för att bli 

fossilfria till 2045 och söker lösa ett antal branschgemensamma utmaningar och bana 

väg för utvecklingen för vätgas, och då främst förnybar vätgas eller vätgas från svensk 

elmix (som betraktas som mer eller mindre fossilfri). Enligt strategin så kan vätgas bli 

en nyckelkomponent i omställningen till ett klimatneutralt samhälle och bidra med 

flexibilitet i form av lagrad energi, regler- och balanskraft. Samtidigt, enligt strategin, så 

kommer teknikutveckling och utbyggnaden av förnybar elproduktion ge sjunkande 

elkostnader och elektrolysörer som blir allt effektivare och billigare. 

Strategin beskriver: 

1. Vilken roll vätgas bör ha för att stärka industrins konkurrenskraft i omställningen 

till ett fossilfritt samhälle och  

2. Vilken politik som behövs för att främja den fossilfria vätgasutvecklingen.  

Strategin fokuserar på förnybar vätgas samt den fossilfria delen i low-carbon-vätgas, det 

vill säga vätgas från svensk elmix. Dessa två tillsammans benämns som ”fossilfri” vätgas 

i strategin. Strategin föreslår att regleringar och stödsystem i första hand skall premiera 
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satsningar på fossilfri vätgas utan att därmed ”förbjuda” blå vätgas. Strategin tycker 

vidare att fokus bör ligger på att förädla industrins produkter inom Sverige och att genom 

nya industrisatsningar skapa innovationer, jobb och exportprodukter.  

Enligt strategin så bör man i Sverige inte satsa på ett rikstäckande vätgasledningsnät 

eftersom man saknar ett omfattande naturgasnät som kan konverteras till vätgasnät. I 

stället bör man satsa på sektoröverskridande lokala och regionala vätgaskluster som kan 

etableras där befintliga industrier använder eller kommer använda vätgas och där 

infrastruktur som till exempel hamn och järnväg redan finns.  

Med referens till EUs vätgasstrategi så indikerar strategin att kostnaden för 

elektrolysörer skall kunna halveras till 2030 och att fossilfri vätgas kan vara 

konkurrenskraftig med blå vätgas redan inom ett par år eller senast 2030 på de platser i 

världen där den fossilfria elen är billig. 

Strategin listar 5 prioriterade handlingsförslag för att skapa bättre förutsättningar för 

vätgasutvecklingen i Sverige; 

1. Rätt förutsättningar för elsystemet genom bl a; 

a. Att regeringen ger Svenska Kraftnät i uppdrag att ta fram en elnätsplan 

där elektrifiering av industrin är i fokus. 

b. Att regeringen under 2021 tillsätter en kommitté som får i uppdrag att 

hantera regelhinder som hämmar försök avseende nya lösningar som 

bygger på ny teknik eller på befintlig teknik som används på nya sätt. 

2. Vätgasinfrastruktur 

a. Regeringen bör senast 2022 sätta ett planeringsmål för elektrolys-

kapacitet; 3 GW 2030 och 8 GW 2045. 

b. Regeringen bör under 2021 ge i uppdrag till Energimarknads-

inspektionen att skapa en reglering med intäktsram för vätgasledningar. 

Utbyggnad av vätgasledningar bör vara koncessionspliktiga. 

c. Lagen om miljötillstånd bör ses över så att det endast behöver göras en 

ändringsanmälan istället för – som nu – söka miljötillstånd för industrier 

och energi-etableringar som redan idag producerar/använder vätgas i 

stor skala och som vill ställa om till en mer klimatanpassad produktion av 

vätgas inom samma slutna industriområde. 

3. Utveckling av regelverk och marknadsförutsättningar 

a. Regeringen bör med start 2021 se över beskattningen för vätgas, elektro-

bränslen och elektrokemikalier, både produktion, distribution och vid 

olika användningsområden. 

b. MSB bör under 2021 skapa nationella råd och rekommendationer för 

hantering av vätgas och vätgasledningar som bör användas av alla 

räddningstjänster och kommuner. 

4. Finansieringslösningar för fossilfria vätgassatsningar 

a. Regeringen bör under 2021 snabbutreda ett produktionsstöd för projekt 

med fossilfri vätgas under en introduktionsfas genom Carbon Contract for 

Difference (CfD) 

b. Etablera svenska vätgaskluster (”Hydrogen Valleys”, cf Mid Sweden 

Hydrogen Valley). Regeringen bör under 2021 ge i uppdrag till 

Energimyndigheten att skapa en utlysning för regioner i Sverige för att 

testa och demonstrera sektoröverskridande vätgassystem. 
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5. Forskning, utveckling och kompetensförsörjning 

a. Regeringen bör arbeta för ökad koordinering mellan myndigheter 

gällande tillståndsfrågor kopplade till vätgasområdet, exempelvis genom 

att utse en samordningsansvarig myndighet. 

b. Regeringen bör säkerställa att universitet, högskolor och institut 

fortsätter att etablera forskningsområden och innovationsområden inom 

området fossilfri vätgas. 

Enligt strategin så pekar industriaktörer och regioner på bristen av installatörer, drift- 

och underhållspersonal för nya tekniker inom processindustrin och för drift av 

bränslecellsbussar och annan tung trafik som kan komma att ställas om till vätgasdrift. 

Strategin påpekar att samverkan och nära dialog mellan regioner, industri och gymnasie- 

och yrkeshögskolor har en viktig roll att spela. Aktörer inom branschen lyfter dessutom 

behovet av att anpassa regelverk, standarder och anvisningar for vätgas såväl inom EU 

som på nationell nivå och också ett behov för att informera och utbilda beslutsfattare om 

vätgasens säkerhetsrisker relativt andra bränslen. Avsaknaden av anvisningar som är 

anpassade for vätgas försvårar tillståndsprocesser.  

I en SWOT-analys belyser strategin Sveriges fördelar, möjligheter, svagheter och 

potentiella hot i jämförelse med övriga Europa när det gäller industrier och produkter 

kopplat till fossilfri vätgasteknik. Bland fördelarna lyfter man den stora andelen 

fossilfritt i elmixen kombinerat med ett stabilt elnät och en välfungerande och effektiv 

elmarknad med förhållandevis billig el. Den relativt stora tillgången till yta som 

möjliggör en ambitiös utbyggnad av vindkraften lyfts också fram. Nya värdekedjor, 

klimatsmarta produkter och kompetens som nu utvecklas kring biomassa och 

restströmmar i kombination med fossilfri el lyfts fram som en komparativ styrka för 

Sverige. Som exempel på detta nämns Perstorps »Project Air«- och Liquid Winds planer 

för elektrometanolproduktion. Likaså Sveriges starka innovationsmiljö och etablerade 

samarbeten mellan industri, akademi och institutssektor lyfts fram som en komparativ 

styrka för Sverige. Strategin påpekar också att de olika tillverkningsteknikerna för 

fossilfri vätgas, inhemsk produktion av bränslen, kemikalier och mineralkväve öppnar 

upp för en ökad förmåga att hantera förändringar och ett minskat importberoende. 

Bland Sveriges svagheter så lyfts långa, oförutsägbara tillståndsprocesser och begränsad 

erfarenhet av gas över lag, i kombination med en mycket begränsad infrastruktur för 

metan i form av naturgas och biogas. Sverige har inte heller, i motsats till merparten av 

övriga Europa, några möjligheter att ställa om uttjänta naturgasnät till renodlade 

vätgasnät, vilket fördyrar övergången till vätgasekonomin. Bland möjliga hot så lyfts 

osäkerheterna kring den framtida tillgången på fossilfri el och vätgas till 

konkurrenskraftiga priser samt den tuffa konkurrensen om EU-medel i kombination 

med att Sverige inom vissa delar (infrastruktur och utveckling av decentraliserade 

vätgassystem) bedöms ligga efter övriga Europa. 

 

2.2.3 Västra Götalandsregionen 

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna de regionala klimatmålen och uppföljnings-

arbetet för att nå dessa, dvs kommunernas olika klimatmål och strategier. Gällande 

klimatmål så har regionen olika målsättningar för att minska fossilbaserad användning, 

minska utsläppen av växthusgaser och öka energieffektiviteten och andelen förnybar 
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energi. Eftersom en länsstyrelse har mycket begränsad möjlighet att direkt påverka 

konsumenters och industriers energianvändning och utsläpp så finns det inga konkreta 

åtgärder i dessa sammanhang annat än att minska myndighetens egna direkta utsläpp, 

fossilanvändning mm. Av samma skäl finns det inte heller någon handlingsplan för t ex 

vätgas annat än att vätgas tillsammans med förnybar energi förväntas vara viktiga i 

omställningen, se t ex regionens strategiska vägval för 2030 (VGR, 2017).    

2.2.4 Göteborgs Stad 

I remissversionen av Göteborgs Stads Energiplan 2022-30 (Göteborg Stad, 2021) har 

flera tankar kring vätgasframförts, dels som drivmedel i den egna fordonsflottan, dels för 

produktion av förnybara bränslen hos raffinaderierna, dels för lagring av 

energi/balansering av förnybar elproduktion och dels som bränsle i kraftvärmeverken. 

Energiplanen drivs till stor del av stadens klimatmål som bland annat inkluderar; 

• 100 % förnybar energiproduktion (exklusive återvunnen värme) till 2025  

• Minska klimatutsläppen med 10,3 % per capita per år mellan 2018 och 2030  

• 30 % mindre primärenergianvändning per invånare (exklusive transportsektorn 

och industri) mellan 2010 och 2030 

• Klimatpåverkan från transporter i Göteborg ska minska med minst 90 % mellan 

2010 och 2030  

• Vägtrafikarbete skall minska med 25 % mellan 2020 och 2030 

Eftersom stadens befolkning förväntas öka med 60 000 invånare till 2030 så är det stort 

fokus i energiplanen på att framtida energianvändning måste effektiviseras och minskas 

och att energisystemet skall vara flexibelt och kapacitetssäkert samtidigt som 

klimatmålen skall nås. För att upprätthålla leveranssäkerhet och kapacitet i 

energisystemet har Miljö- och klimatnämnden bland annat fått i uppdrag att i samverkan 

med Göteborg Energi, Renova och andra relevanta regionala aktörer utveckla en lokal 

vätgasstrategi för Göteborgsregionen som en del av den nationella vätgasstrategin. 

Uppdraget skall slutföras under 2023. 

Energiplanen tar upp både nuvarande produktionsmetod för vätgas i staden, dvs 

ångreformering av naturgas, och framtida möjligheten att nyttja elektrolys alternativt 

biogas. Dock påpekas att elektrolys kräver mycket el. Tillsammans med en ökande andel 

intermittent elproduktion (mestadels från sol- och vindkraftsanläggningar) och ökande 

elektrifiering kommer det krävas ett aktivt arbete för att upprätthålla leveranssäkerhet 

och tillräcklig eleffektkapacitet i kommunen. Samtidigt behövs det också en utbyggnad 

av regionnätet fram till Göteborg. Göteborg Energi ska därför tillsammans med andra 

relevanta aktörer verka för att eleffektkapaciteten möter eleffektbehovet i Göteborg, både 

fram till och inom staden dels genom att arbeta för en utbyggnad av stamnätet till 

regionen och dels för att förstärka stadsnätet där det behövs. Vidare skall Göteborg 

Energi till 2023 förekomma kommande lagkrav och ta fram en nätutvecklingsplan för 

Göteborg, i syfte att underlätta samarbete med övriga aktörer i elsystemet.  

2.2.5 Energimyndigheten 

I februari 2021 fick Energimyndigheten i uppdrag av Regeringen att ta fram en 

övergripande nationell strategi för vätgas, elektrobränslen och ammoniaks roll i det 

svenska energisystemet.  
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I vätgasstrategin (Energimyndigheten, 2021b) poängteras att produktion av vätgas, 

elektrobränslen och ammoniak är energikrävande och att varje omvandlingssteg leder 

till energiförluster. Därför anses att vätgasen främst ska användas där mer 

resurseffektiva alternativ, såsom direkt elektrifiering, inte är möjliga. När vätgas ska 

användas lyfts systemintegration och nyttiggörande av rest- och biprodukter som viktiga 

åtgärder för att nå energi- och resurseffektivitet. Vidare poängteras att 

försörjningstryggheten ska upprätthållas eller stärkas samt att Sverige ska vara en 

föregångare internationellt med export av klimatsmarta varor och tjänster som bidrar till 

fossilfrihet utomlands. 

Inledningsvis förväntas fossilfri vätgas främst användas för omställning inom industrin, 

transportsektorn och energisektorn. Här ses industrin som drivande och den sektor där 

vätgasen har störst potential, följt av kraftsektorn och sedan transportsektorn se Figur 4.  

Kopplat till kraftsektorn kan produktion av vätgas och elektrobränslen möjliggöra 

energibalansering och lagring av förnybar elproduktion och på så vis bidra till 

försörjningstrygghet. Vätgasen kan användas som en flexibilitetsresurs för elsystemet 

om vätgasproduktion via elektrolys körs flexibelt, lagringskapacitet för vätgas byggs upp 

samt att vätgas nyttjas för reservkraft.     

 

Figur 4: Sammanställning över hur Energimyndigheten ser vätgasens roll i omställningen där 
potential/nytta inom de olika sektorerna visas samt hur denna förväntas utveckla sig fram till år 
2045. Personlig kommunikation, Jazaer Dawody Energimyndigheten, presentation Forum för 
godstransporter med vätgas WS2: Den svenska vätgasstrategin: innehåll, styrkor och svagheter, 2021-12-
02. 

Den nationella vätgasstrategin har satt upp planeringsmål kring installerad 

elektrolysörskapacitet för år 2030 och 2045. För fas 1, till år 2030, är målet 5 GWe och 

den tros främst installeras i befintliga industrier men sannolikt också inom nyetablerade 

verksamheter kopplat till järn- och stålindustri, elektrobränslen och ammoniak. Utöver 

detta kan några lokala installationer ske utanför industrin, exempelvis vid tankstationer 

för vätgas. Fokus ligger på produktion via elektrolys men i strategin nämns att under 

denna fas kan den lokala tillgången på eleffekt göra att kemi- och raffinaderiindustrin 
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behöver förlita sig på andra alternativ så som koldioxidavskiljning och reformering av 

biogena gaser. 

För fas 2, som sträcker sig fram till år 2045, är målet att ytterligare 10 GWe installeras. 

Behovet är kopplat till industrisektorns fortsatta omställning till fossilfrihet, inom 

industrier som järn- och stål samt kemi- och raffinaderi. Även transportsektorns tunga 

fordon, arbetsmaskiner och eventuellt även andra segment bidrar till vätgasbehovet. Ett 

ökat behov av fossilfria bränslen inom sjöfart och luftfart (vätgas eller elektrobränslen) 

kan också ge upphov till behov av mer elektrolysörskapacitet. Givet fortsatt 

teknikutveckling, som sänker kostnaderna, samt att prissättningen av fossila alternativ 

går i linje med klimatmålen, kan fossilfri vätgas bli konkurrenskraftig med alternativ 

inom även andra sektorer och tillämpningar. 

Utöver konkreta planeringsmål kring installerad elektrolysörskapacitet så identifieras i 

strategin ett antal viktiga åtgärder och initiativ kopplat till de utmaningar som finns för 

att fossilfri vätgas ska få genomslag. Dessa åtgärder bör genomföras inom fem år. 

Den mest centrala utmaningen utgörs av tillgång på fossilfri el. Kopplat till de uppsatta 

målen kring produktionskapacitet finns uppskattningar om elbehov på 22-42 TWh/år i 

fas 1 respektive 66-126 TWh/år i fas 2. Var i spannet behovet landar beror på hur stor del 

av året elektrolysörerna körs. Även tillgång till nätkapacitet lyfts som en utmaning. I 

vätgasstrategin påpekas den tydliga kopplingen mellan utvecklingen av vätgas och 

elsystemet, att denna strategi ska ses tillsammans med elektrifieringsstrategin och att 

åtgärder kopplat till elnät och elproduktion primärt ska hanteras i den senare. Det lyfts 

dock att det kan krävas investeringar i överkapacitet avseende vätgasproduktion, samt 

vätgaslager, som ett sätt att hantera belastningen av nätet och att elnätsutbyggnaden 

kommer ta tid.  

En annan stor utmaning är kostnadsgapet mellan fossil och fossilfri vätgas. Det mest 

centrala ekonomiska incitamentet är EU ETS och här finns förslag, inom ”fit for 55”, om 

att inkludera fler sektorer (sjöfart, vägtransport, byggnader) samt att minska risken för 

koldioxidläckage genom gränsjusteringsmekanismer för vissa importerade varor. Dock 

poängteras att även om dessa förslag antas, och EU ETS på så vis skärps, så har Sverige 

en ambition att vara klimatneutralt fem år före EU vilket gör att det inte går att förlita 

sig enbart på EU-styrmedel.  

Följande åtgärder föreslås kopplat till ekonomiska incitament: 

• Förbättrat stöd till svenska aktörer som vill söka EU-finansiering 

• Kartläggning av överlapp och gap mellan Industriklivet, Klimatklivet och 

Elektrifieringspiloter 

• Utredning kring behov av ytterligare styrmedel som minskar kostnadsgapet 

mellan fossilfri- och fossil vätgas 

Tillståndsprocesser utgör ett potentiellt hinder eftersom de tar lång tid, både för 

vätgasanläggningar och för elledningar. Inom detta område föreslås följande åtgärder: 

• Tillståndsprocesser för vätgasanläggningar och elledningar behöver 

effektiviseras och ledtiderna förkortas 

• Nationella råd och rekommendationer för hantering av vätgas och 

vätgasledningar bör utvecklas skyndsamt 
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• Verktyg för en bättre planering, samexistens och ökad lokal acceptans för 

utbyggnad av elproduktion behöver utvecklas 

• Inrätta en arbetsgrupp med lämpliga aktörer för att utreda specifika 

tillståndsprocesser kopplat till vätgasprojekt 

• Tillstånd där allmänheten berörs behöver effektiviseras för att möjliggöra 

sektorsintegration 

• Etablera en plattform för systematisk dialog mellan företag, 

branschorganisationer och offentliga aktörer och att utreda om det behövs 

ytterligare styrmedel som minskar skillnaden i kostnad för fossilfri- och fossil 

vätgas. 

Strategin slår fast att ramar, regelverk och standarder för storskalig produktion, 

distribution och användning av vätgas behöver tas fram då de saknas idag, både på 

nationell och EU-nivå. Denna avsaknad leder till otydliga förutsättningar och hindrar 

vätgasens introduktion.  

Följande åtgärder kopplat till regelverk föreslås: 

• Regelverk för produktion, distribution och lagring av vätgas bör utredas och 

anpassas samt uppdateras med säkerhet i fokus 

• Förutsättningarna för att använda vätgas som ett energilager och en 

flexibilitetsresurs bör tydliggöras 

• Vägledningen om reservkraft bör ses över och kompletteras med möjligheten att 

använda förnybara alternativ däribland bränsleceller 

• Utveckla en reglering med intäktsram för vätgasledningar 

• Utredning om hur vätgasinfrastrukturen kan planeras i ett integrerat 

energisystem med beaktande av existerande kopplingar och framtida samverkan 

med grannländer inom Norden. 

Följande åtgärder kopplat till standarder föreslås: 

• Sverige ska delta aktivt i standardiseringsarbete inom EU och i förhandlingar 

som berör hållbarhetsklassificering och ursprungsmärkning av vätgas 

• Utveckling av branschstandarder gällande säkerhetsaspekter och certifiering för 

vätgashantering 

• Lättillgängliga instruktioner för producenter, installatörer och användare av 

vätgas 

Vidare behöver forsknings- och innovationsinsatser stärkas och breddas via 

kunskapsuppbyggnad och framtida kompetensförsörjning och här föreslås följande 

åtgärder:    

• Kartläggning och dimensionering av befintliga verktyg för forskning och 

innovation 

• Långsiktig kompetensförsörjning för fossilfri vätgas, elektrobränslen och 

ammoniak 

• Ytterligare information, stöd och vägledning kring forsknings-och 

innovationsstöd från EU för svenska aktörer 

• Ökat forskningssamarbete på nordisk- och EU-nivå 
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Den snabba utvecklingen tillsammans med dagens låga användning av fossilfri vätgas 

gör att ett ökat samarbete, utbyte och påverkansarbete behövs i utvecklingen av 

värdekedjor. Följande åtgärder föreslås: 

• Uppdrag att etablera en plattform för dialog med företag, branschorganisationer 

och offentliga aktörer 

• Stärkt nordiskt samarbete 

• Stärkt europeiskt samarbete 

• Stärkt internationellt samarbete 

Även om det antas att fossilfri vätgas först kommer användas för att ställa om sektorer i 

Sverige så lyfter strategin att vår goda tillgång på fossilfri el möjliggör att vi kan bli en 

nettoexportör av vätgas, elektrobränslen och ammoniak. Denna möjlighet är något som 

strategin anser bör utvärderas löpande.   

3 Kostnader och prisutveckling 
I detta kapitel ges en kort genomgång av produktionstekniker för vätgas inklusive 

kostnader och kostnadsutveckling. Kapitlet ger även en kort genomgång av kostnaden 

för vätgasledningar och för Sverige och västkusten relevant lagringsmetod för vätgas. 

3.1 Kostnader för vätgasproduktion   

Ett sätt att producera vätgas är via ångreformering av metan (naturgas eller biogas). 

Verkningsgraden (LHV) vid ångreformering av metan är kring 75 % men samtidigt 

produceras mellan 9 och 10 ton koldioxid för varje producerat ton vätgas. Om infångning 

och lagring av koldioxid (Carbon Capture and Storage - CCS) inkluderas i processen så 

minskar verkningsgraden till under 70 %. Produktionskostnaden påverkas naturligtvis 

starkt av priset på naturgas3 och enligt IEA (2019) står bränslekostnaden för mellan 45 % 

och 75 % av totala kostnaden. Med andra ord så är produktionskostnaden för vätgas 

åtminstone i skrivande stund som lägst i Ryssland, Nordamerika och Mellanöstern där 

IEA (2019) uppskattar kostnaden utan CCUS (Carbon capture, utilisation and storage) 

till ca US$ 1/kg vätgas och till ca US$ 1,5/kg vätgas vid användning av CCUS. 

Motsvarande kostnad i Europa uppskattas till ca US$ 1,7 utan CCUS och 2,3 per kg vätgas 

med CCUS nästan enbart pga den högre kostnaden för naturgas. 

Ett annat sätt att producera vätgas är via elektrolys. Det går åt ca 9 liter vatten för att 

producera 1 kilo vätgas (och 8 kg syre). Det finns flera olika typer av elektrolysörer; 

alkalisk, PEM (polymer/Proton Electrolyte Membrane) och SOEC (Solid Oxide 

Electrolysis). Tabell 1 visar några tekno-ekonomiska egenskaper för olika typer 

elektrolysörer och har tagits från IEA (2019) med undantag av översta raden som anger 

mognadsgrad och som har tagits från Energiforsk (2021). 

 
3 Kostnaden påverkas också i ökande takt av priset på koldioxidutsläpp som har mer än 
tredubblats sedan sluten av mars 2020 och under slutet av 2021 handlades för runt 60 €/ton. 
Allteftersom EU minskar utsläppstaken för anläggningarna inom EU ETS (Emission Trading 
System) förväntas utsläppspriset fortsätta att öka. Även priset på naturgas sköt i höjden hösten 
2021 och nästan sexdubblades till över US$ 30/GJ i slutet av september (Nederländska gasbörsen 
TTF). 
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Tabell 1: Tekno-ekonomiska egenskaper för olika typer elektrolysörer. CAPEX representerar 
systemkostnader, inklusive stackkostnader, kostnader för kraftelektronik, gasanläggning och 
anläggningsbalans. CAPEX-intervall återspeglar olika systemstorlekar och osäkerheter i framtida 
uppskattningar (IEA, 2019). 

 

Som det kan utläsas från Tabell 1 så skiljer sig verkningsgraden beroende på typ av 

elektrolysör. Alkaliska elektrolysörer anges ha en verkningsgrad mellan 63 och 70 % 

medan motsvarande för PEM elektrolysörer anges till mellan 56 och 60 %. SOEC 

elektrolysörer anges ha en så hög verkningsgrad som mellan 74 och 81 % men samtidigt 

är de endast på pilot-stadiet, har låg livslängd och är avsevärt mer kostsamma än både 

alkaliska och PEM elektrolysörer. 

PEM elektrolysörer är relativt små och fordrar ca hälften så mycket plats som alkaliska 

elektrolysörer vilket kan vara fördelaktigt där tillgänglig yta är begränsad (t ex städer). 

En annan fördel med PEM elektrolysörer är att de kan producera vätgas med högt tryck 

utan extra kompressor men samtidigt så är de, enligt sammanställningen i Tabell 1, också 

betydligt dyrare, har sämre verkningsgrad och kortare livslängd än alkaliska 

elektrolysörer.  

Över tid förväntas verkningsgraden öka för samtliga typer av elektrolysörer och kanske 

nå så högt som 80 % för de alkaliska, väl över 70 % för PEM och närmare 90 % för SOEC 

elektrolysörer. Det är stor skillnad i operativ driftslängd mellan de olika typerna; 

alkaliska elektrolysörer har idag en livslängd på mellan 60 000 och 90 000 driftstimmar 

medan PEM har en livslängd på mellan 30 000 till 90 000 timmar och SOEC 10 000 och 

30 000 driftstimmar. Även livslängden förväntas ökas, upp till mellan 100 000 och 

150 000 driftstimmar för både alkaliska och PEM elektrolysörer på lång sikt och upp till 

100 000 driftstimmar för SOEC elektrolysörer (IEA, 2019). 

Enligt EU (EC 2020a) så har kostnaden för elektrolysörer sjunkit med 60 % de senaste 

tio åren och bedöms tack vare skalfördelar kunna halveras till 2030 jämfört med i dag. I 

regioner med billig förnybar el bedöms vätgas från elektrolys vara konkurrenskraftig mot 

fossilbaserad vätgas till 2030. Produktionskostnaden för vätgas via elektrolys hamnar i 

dagsläget på mellan ca 2,5 och 7,0 €/kg vätgas (EC, 2020a och IEA, 2021b). Enligt IEA 

(2019) så utgör själva elektrolysstacken mellan 50 % (alkaliska) och 60 % (PEM) av 

totala investeringskostnaden, medan kraftelektronik, gas-konditionering och 

anläggningskomponenter står för huvuddelen av resten av investeringskostnaderna. 

Kostnaden för att producera vätgas kommer, utöver investeringskostnaden för 

elektrolysören, främst bero på kostnaden för el, verkningsgrad och driftstid. Enligt 

Hybrit (2018) skall det vara möjligt att på sikt producera fossilfri vätgas till en kostnad 

under 2,5 €/kg vätgas med storskalig elektrolysanläggning och ”dagens” priser på el.  
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3.2 Prisutveckling för vätgasproduktion  

Projektet har gjort en litteraturgenomgång för att undersöka framtida förväntad 

kostnadsutveckling för elektrolysörer och vätgas samt vilka delar av elektrolysören där 

möjligheten för lägre kostnader är som störst. 

Figur 5 har tagits från IEA (2021b) och jämför dagens (2019) kostnad för vätgas 

producerad i nordvästeuropa från naturgas med och utan CCS och via elektrolys, med 

kostnaden för dessa produktionstekniker i ett accelererat vätgasscenario år 2030. 

Elproduktionen har i båda fallen antagits ske via havsbaserad vindkraft i Nordsjön 

(”Electrolysis OSW”) eller via vattenkraft i Norge (”Electrolysis HP”). Kostnaden för 

naturgas med CCS inkluderar kostnaden för infångning, hantering, transport och lagring 

av koldioxiden medan kostnaden för elektrolys med el från havsbaserad vindkraft 

inkluderar transport av vätgasen till hamn.  

 

 

 

Figur 5: Dagens kostnad och uppskattad kostnad 2030 för vätgasproduktion via ångreformering av 
naturgas med och utan CCS och elektrolys där elproduktionen till elektrolysören kommer från 
havsbaserad vind (OSW) och vattenkraft (HP). (IEA, 2021b)4 

 
4 NG = naturgasbaserad vätgasproduktion; NG w CCS = naturgasbaserad vätgasproduktion med 
CCS; Electrolysis (OSW) = elektrolys där el producerats med havsbaserad vind; Electrolysis (HP) 
= elektrolys där el producerats med vattenkraft. Electrolysis (OSW) utgår från havsbaserad 
vätgasproduktion och inkluderar transportkostnader till kust. 
Antaganden: 6 % diskonteringsränta, 30 års system livslängd, naturgaspris EUR 4.0-6.3/MBtu 
(2019) och EUR 3,0-4,7/MBtu (2030), elkostnad vattenkraft EUR 22-37/MWh (2019 and 2030), 
elkostnad havsbaserad vind EUR 60-110/MWh (2019) och EUR 38-70/MWh (2030). Kostnad för 
CO2 transport och lagring EUR 47-68/t CO2 (2019) och EUR 38-51/t CO2 (2030), baserad på 
interna beräkningar och kostnadsindikationer för Porthos och Northern Lights projekten. CO2 
pris (EU ETSS) EUR 20-30/t CO2 (2019) och EUR 80-90/t CO2 (2030). 
NG: CAPEX EUR 827/kW H2, OPEX 4,7 % per år av CAPEX, LHV verkningsgrad 76 %, lastfaktor 
95 %. 
NG w/CCS: CAPEX EUR 1478/kW H2 (2019) och EUR 1234/kW H2 (2030), OPEX 3 % per år av 
CAPEX, verkningsgrad (LHV) 69 %, lastfaktor 95 %, infångningsgrad 95 %. 
Elektrolys: CAPEX EUR 962/kWe (2019) och EUR 581/kWe (2030), OPEX 2,2 % per år av 
CAPEX (2019) och 1,6% (2030) per år av CAPEX, verkningsgrad (LHV) 64 % (2019) och 69 % 
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Medan kostnaden för ångreformering utan CCS förväntas öka till 2030 så förväntas den 

minska om CCS appliceras bland annat på grund av antagandet om högre utsläppspris 

för koldioxid, se fotnot 4. Kostnaden för elektrolysbaserad produktion förväntas minska 

kraftigt delvis till följd av en förväntad 40 % minskning av elektrolysörens CAPEX, från 

962 €/kWe år 2019 till 581 €/kWe år 2030. Elektrolysörens CAPEX är ett globalt 

genomsnitt för alkaliska och PEM elektrolysörer (IEA, 2021b). Notera också att de 

antagit en livslängd på 30 år för alla system vilket kan anses optimistiskt för PEM 

elektrolysörer i fallet havsbaserad vind med en antagen andel fullasttimmar på 60 %, se 

Fotnot 4 samt Tabell 1. 

International Renewable Energy Agency (IRENA, 2020) har analyserat faktorer som kan 

tänkas minska kostnaden för produktion av förnybar vätgas, dels på stacknivå och dels 

på systemnivå. De slår dock först fast att elkostnaden utgör den störste delen av 

produktionskostnaden för vätgas och att länder med god tillgång till billig förnybar 

elproduktion därför kommer ha en konkurrensfördel. Den andra stora komponenten i 

kostnaden är elektrolysören och enligt IRENA så kan kostnaden för elektrolysören 

minskas med 40 % på kort sikt och 80 % på lång sikt. Gällande stacken hävdar de att 

design av stack och cellkomposition inklusive användning av mindre kritiska material 

tillsammans med ökad modulstorlek kan bidra till lägre kostnader. Även automatiserad, 

storskalig produktion i GW-skala kan uppnå en stegvis kostnadsreduktion som är 

betydande. När det gäller ökad modulstorlek så syftar de främst på 

anläggningsbalans/kringsystem som elförsörjning och vattenrening när flera stackar 

läggs ihop parallellt medan själva stacken anses ha relativt begränsad utrymme för att 

minska kostnaderna, se även Hybrit (2018) och IEA (2019). 

Anläggningsbalansen omfattar kraft- och vattenförsörjning, rening, kompression samt 

eventuella buffertar för el och vätgas. Figur 6 och Figur 7 (IRENA, 2020) visar hur 

IRENA anser att kostnaden kan minskas med uppemot 80 % i tre steg.   

 
(2030), lastfaktor vattenkraft 40 %, lastfaktor havsbaserad vind 40-60 %. Elektrolys CAPEX 
beräknat som globalt genomsnitt för alkaliska och PEM elektrolysörer. 
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Figur 6: Illustration av hur kostnaden för elektrolysörer kan minskas i tre steg (IRENA, 2020). 
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Figur 7: Illustration av hur kostnaden för elektrolysörer kan minskas i tre steg (IRENA, 2020). 

 

IRENA (2020) analyserar framtida kostnadsutveckling för elektrolysörer inom fyra 

områden; produktionsskala, modulstorlek, inlärningsfaktor samt forskning och 

utveckling vilket visas konceptuellt i Figur 6 och Figur 7. Allt eftersom användningen av 

elektrolys får större omfattning så ökar fabrikernas storlek, produktionen automatiseras 

i ökande grad och blir alltmer effektiv samt tekniken kring elektrolysörer utvecklas och 

får en högre verkningsgrad. Kompressionsbehovet går också ner till följd av att 

elektrolysörerna trycksätts. För alkaliska elektrolysörer bör forskning och utveckling 

fokusera på att höja strömtätheten för att uppnå högre produktionsnivåer (av vätgas), 

reducera membranets tjocklek för att höja verkningsgraden och sänka kostnaderna samt 

design av elektroder och katalysatorer. För PEM elektrolysörer så finns den största 

potentialen för minskade kostnader i att ersätta dagens material i elektrolysören som 

guld, iridium och titan täckt med platina med material som är mindre knappa, energi- 

och utsläppsintensiva. På sikt kan också AEM elektrolysörer bli konkurrenskraftiga 

(IRENA, 2020).   

3.3 Kostnader för infrastruktur 

Projektet har utgått från Energiforskrapporten ”Vätgasens roll i energi- och 

klimatomställningen” när kostnader, CAPEX och OPEX, för vätgasledningar har utretts 

(Energiforsk, 2021). Rapporten anger kostnader för tre olika storlekar på 

vätgasledningar, 20, 36 och 48 tum, se Tabell 2. Notera att i den totala 

investeringskostnaden för vätgasledningar ingår även investeringskostnaden för 

kompressorerna. Rapporten pekar ut 36 tum som lämplig storlek för vätgasledningar 

inom SE3, det elprisområde som industrierna i denna studie ligger inom. Enligt samma 

rapport kan OPEX antas vara 1 % av CAPEX per år för vätgasledningar.  
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Tabell 2: Investeringskostnader för 20, 36 och 48 tum (inch) vätgasledningar (Energiforsk, 2021). 

 

Kostnaden för elnätsanslutningen för en elektrolysör är svår att uppskatta då den beror 

på de lokala förhållandena. För att kunna bedöma hur stor betydelse elnätsanslutningen 

har för den totala investeringen i produktion av vätgas via elektrolys har en 

schablonkostnad använts. Dessa är baserad på tidigare erfarenheter av 

elanslutningsavgifter, en standardkostnad på 405 kkr/MWe för utökning av 

abonnemang (Energimyndigheten, 2021a) samt att elnätsanslutningen för landbaserad 

vindkraft enligt ingenjörsmässig bedömning har uppskattats i genomsnitt till 

1 Mkr/MWe. 

I denna studie har det antagits att elektrolysörer upp till 100 MWe placeras nära den 

befintliga industrin och därmed innebär en utökning av befintligt abonnemang. 

Kostnaden har därmed uppskattats till ca 50 k€/MWe. För elektrolysörer större än 

100 MWe antas en nyanslutning krävas vilket medför en elanslutningsavgift som 

bedöms vara i paritet med den för landbaserad vindkraft, 100 k€/MWe. 

Infrastruktur för naturgas och el faller under reglerad marknad vilket innebär att det 

finns satta modeller för kostnadstäckning. Det är rimligt att anta att även infrastruktur 

för vätgas kommer ha en reglerad marknad. På EU-nivå har ett förslag till regelverk för 

vätgasledningar tagits fram (EC, 2021b).  

3.4 Lagermöjligheter och kostnader  

På grund av vätgasens låga volymetriska energidensitet så lagras och transporteras 

vätgas antingen som komprimerad gas, i vätskeform eller i bunden form i en 

metallstruktur (metallhydrid). För längre avstånd kan den också transporteras antingen 

i form av ammoniak eller med hjälp av flytande organiska vätebärare; Liquid Organic 

Hydrogen Carrier, LOHC. Men även vid ett tryck så högt som 700 bar så motsvarar 

vätgasens energidensitet endast 15 % av till exempel bensinens energidensitet (IEA, 

2019). Det går också åt mycket energi för att komprimera eller förvätska vätgasen 

alternativt transportera den som ammoniak eller via LOHC. Tabell 3 har tagits från IEA 

(2019) och visar hur stor del av vätets energiinnehåll som går åt till 

tryckhöjning/omvandling. Värdena refererar till LHV och gäller energiåtgången för 

konvertering till nämnda tillstånd/ämne plus konvertering tillbaka till vätgas och där 

vätgasen är tillräcklig ren för användning i bränslecell. 
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Tabell 3: Energiförlust i % av vätgasens egna energiinnehåll (LHV) vid omvandling (IEA, 2019) 

  

Energiförlust i % av vätgasens energiinnehåll 

(LHV) 

Kompression 350-700 bar 6-15 % 

Vätska (-253°C) 25-35 % 

Ammoniak 27-38 % 

LOHC 35-40 % 

 

För Ammoniak och LOHC kan en effektiv användning av den värme som frigörs under 

omvandlingsprocessen minska energiförbrukningen och kostnaderna. Kostnaden för att 

gå från vätgas till ammoniak och tillbaka till vätgas igen uppskattas till ca 60 €/MWh 

vätgas. Kostnaden för förvätskning (kapacitet 27 000 kg vätgas/dag) uppges till mellan 

38 och 74 €/MWh där lägsta kostnaden endast refererar till kapitalkostnaderna medan 

högste kostnaden också inkluderar variabla kostnader som t ex el (European 

Commission, 2021a).  

Hybrit (2018) uppger något högre energiförbrukning än IEA (2019) i Tabell 3, 9-11 % 

(3-3,5 kWh/kg vätgas) av vätgasens energiinnehåll för att höja trycket till 200 bar och 

30-39 % (10-13 kWh/kg vätgas) för förvätskningen. 

De mest beprövade och kommersiellt gångbara alternativen för lagring av vätgas är 

lagring under tryck och lagring i vätskefas. För att lagra vätgas i vätskefas under normalt 

lufttryck behöver vätgasen kylas till -253 °C. Fördelen med att göra detta är att relativt 

stora mängder vätgas kan lagras på liten yta men samtidigt går det åt stora mängder 

energi, se Tabell 3. Vid komprimering av vätgas så gäller att desto högre tryck desto 

mindre lagringsvolym kommer behövas men samtidigt ökar energiförlusterna och 

behovet för allt starkare lagringstankar vilket i sin tur ökar kostnaderna.  

För kompression av vätgas så rekommenderas kolvkompressorer på grund av vätgasens 

låga molekylvikt. I en kolvkompressor så minskas gasens volym genom ett mekaniskt 

kolvarbete. Enligt Siemens (2020) kan en kolvkompressor hantera upptill 

750 000 Nm3/h vätgas. Enligt Hybrit (2018) så finns det blandade erfarenheter från 

användning av storskaliga kolvkompressorer där befintliga installationer ofta har krävt 

redundans av utrustning och stora underhållsinsatser för att säkerställa tillförlitlighet. 

Utmaningarna kopplat till drift av kolvkompressorer uppkommer när vätgasen har ett 

ingångstryck nära atmosfärstryck och leverantörer av kolvkompressorer 

rekommenderar därför att elektrolysörernas leveranstryck höjs, se Tabell 1. Tabell 4 har 

tagits från Hybrit (2018) och visar teknoekonomiska data för en kolv-kompressor 

anpassad till Hybrits ändamål, dvs tryckhöjning i två steg; från 1 till 10 bar och från 10 

till 200 bar. 
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Tabell 4: Teknoekonomiska data för en kolvkompressor vid tryckhöjning av vätgas i två steg; från 1 
till 10 bar och från 10 till 200 bar (Hybrit, 2018). 

 

Kostnaden för kompression utgör en stor del av totala transportkostnaden vid 

rörtransport, i huvudsak på grund av elförbrukningen. Vid lågt kapacitetsutnyttjande av 

ett rör blir tryckförlusten längsmed röret lägre vilket gör att man kan installera en mindre 

(dvs billigare) kompressor jämförd med om kapaciteten utnyttjas till fullo men samtidigt 

kan det ju vara så att kapacitetsutnyttjandet ökar över tid. Enligt Siemens (2020) så 

kommer det sannolikt inom några få år ha utvecklats tillräckligt effektiva turbo-

kompressorer för storskalig användning av vätgas, dvs flöden över 750 000 Nm3/h 

(2,25 GW eller 67,5 kton/h). Energiforsk (2021) uppger investeringskostnaden för en 

5,8 MWe vätgaskompressor med en genomströmningsvolym på 240 ton/dag till mellan 

0,65 och 1,07 M€ per MW installerad eleffekt (gäller för 2019). 

Enligt IEA (2019) så är geologisk lagring normalt det bästa alternativet för storskalig och 

långtidslagring av vätgas, medan tankar är mer lämpliga för korttids- och småskalig 

lagring. Den billigaste formen för stationärt gaslager är att lagra vätgasen vid 30-80 bar 

som kan fås direkt från en elektrolysör, se Tabell 1. Denna typ av lagring kan göras i 

relativt billiga ståltankar ovan eller under jord så länge det finns utrymme att förvara 

dessa. Det finns tankar i olika storlekar, från enstaka kg till tiotals och hundratals kg till 

de som används av NASA för rymdfartyg, tusentals ton.  

Vätgasen kan också lagras under tryck i bergrum. Globalt lagras t ex stora mängder 

trycksatt naturgas i bergrum och i Sverige har vi naturgaslagret Skallen i Halland som 

rymmer 10 miljoner Nm3 gas och klarar ett tryck på mer än 200 bar. I april 2021 

annonserade NCC att de hade fått i uppdrag att bygga pilotvätgaslagret för Hybrit 

projektet i Svartöberget i Luleå. Lagret kommer ligga ca 30 meter under markytan, ha en 

höjd på 10 meter och en diameter på 5 meter. Tekniken som kommer användas är så 

kallade ”Lined Rock Caverns” (LRC – stålinklädda bergrum). Under 2020 har Hybrit 

provat olika stålmaterial för klädning av bergrummet med avseende på hur materialet 

uppför sig i en vätgasmiljö under högt tryck. LRCs främsta fördelar är hög 

gaslagringstäthet, minimal kontaminering, god konstruktionsintegritet och 

gaslagringsflexibilitet medan dom viktigaste nackdelarna är relativt hög 

investeringskostnad och lägre lagringsvolymer jämfört med andra underjordiska 

alternativ. LRC är ej än demonstrerad för vätgas och det enda kända gaslagret av denna 

typ i drift i världen i dag är Skallen i Halland som är konstruerat för att lagra 

naturgas/biogas. Att kunna lagra vätgas är självfallet en förutsättning för en stabil 

stålproduktion men ger också en möjlighet att reducera kostnaderna genom att 

producera vätgas då det finns mycket el (vind) och använda lagrad vätgas när elsystemet 

är ansträngt och elpriserna höga. En viktig slutsats som också drogs från Hybrits 
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genomförbarhetsstudie (2018) var just att ett vätgaslager kan bidra till en ökad 

systemflexibilitet inom elsystemet vilket i sin tur möjliggör minimering av 

elkostnaderna, en större andel väderberoende elproduktion samt en ökad balans och 

stabilitet i elsystemet. Figur 8 visar utformningen av pilotgaslagret till Hybrit-projektet 

(Hybrit, 2021). 

 

Figur 8: Illustration av pilotvätgaslagret till Hybrit i Svartöberget Luleå (Hybrit, 2021). 

Kostnaden för att lagra vätgas genom LRC-tekniken är inte känd eftersom det i dagsläget 

inte finns några LRC-lager för vätgas. Projektet har därför inte inkluderat kostnaden för 

lagring av vätgas i de kostnadsberäkningar som redovisas i kapitel 5 och 6 nedan. Danska 

Energistyrelsen (2021) uppger kapitalkostnaden för lagring i saltkaverner till (2015) 100 

€/kg vätgas för ett lager med 5 000 ton (150 GWh) lagringsutrymme och där fasta 

respektive variabla drifts- och underhållskostnader uppges till 2 % respektive 1 % per år 

(av kapitalbeloppet). Förutsättningarna för lagring av vätgas genom LRC i bergrum i 

västra Sverige är inte kända. Vätgas kan dessutom lagras i själva rörledningen, så kallad 

linepack. Lagringsvolymen motsvaras då av den cylinder som rörledningen utgör medan 

massa och energiinnehåll beror på gasens tryck. Hybrit (2018) valde bort rörlagring 

eftersom det bedömdes ”alltför kostsamt”.   

4 Vätgas på västkusten  
Projektet har genomfört intervjuer med samtliga 13 deltagande företag. Frågorna 

berörde dagens produktion och användning av vätgas, scenarios för framtiden, vikten av 

vätgas för företagets omställning, synen på produktionssätt och strategi avseende vätgas.  

4.1 Uppskattning av vätgasbehov 

Bland de 13 deltagande företagen är det 7 industrier som har ett vätgasbehov idag som 

uppgår totalt till 6,4 TWh vätgas/år, vilket motsvarar 192 kton vätgas/år. De antaganden 

som används när omräkning krävts av data erhållen vid intervjuer är en drifttid om 

8400 h/år, verkningsgrad (LHV) för elektrolysör på 65 % och ett lägre värmevärde 

(LHV) för vätgas på 33,33 kWh/kg. Dessa sju industriers vätgasbehov kan jämföras med 

en tidigare uppskattning av det nationella vätgasbehovet till 6 TWh vätgas/år, eller 

180 kton vätgas/år (Fossilfritt Sverige, 2021 samt Energimyndigheten, 2021). I den 

tidigare uppskattningen, som baseras på äldre data och inte lika många djupgående 

intervjuer, fanns nästan 85 % av behovet hos de sju industrier som ingår i denna studie. 

Givet andelen som industrierna utgör kan ett uppdaterat nationellt vätgasbehov, med 

siffror från denna studie, fastslås till ca 7,3 TWh vätgas/år, motsvarande knappt 
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220 kton vätgas/år. Detta innebär att nästan 90 % av dagens nationella vätgasbehov 

finns inom industrier som ingår i denna studie. 

Bland industrierna i denna studie används vätgasen idag huvudsakligen som råvara och 

bara en mindre andel används som bränsle, vilket sker hos företagen Inovyn och 

Borealis. I dagsläget finns avtal och utbyte av vätgas mellan industrierna i Stenungsund 

via rörledningar. Den mängd vätgas som handlas motsvarar dock en mindre del av den 

totala vätgasanvändningen i industriklustret i Stenungsund (~10-15 %). 

Industrierna har gett uppskattningar på framtida behov av vätgas uppdelat på två 

scenarios, ett för minimum och ett för maximum. I minscenariot uppgår vätgasbehovet 

till 4,9 TWh vätgas/år vilket är en minskning med knappt en fjärdedel (-24 %) jämfört 

med dagens behov medan maxscenariot motsvarar mer än en fördubbling av dagens 

behov (+120 %) till totalt 14 TWh vätgas/år. Orsaken till det eventuellt minskade 

vätgasbehovet är att produktionsvolymer möjligen kan reduceras i framtiden samt en 

möjlig övergång till mer förädlade råvaror. 

Hur utvecklingen av vätgasbehovet ser ut varierar dock mellan de tre olika 

lokaliseringarna Göteborg, Lysekil och Stenungsund. För industrin i Stenungsund blir 

det ett ökat vätgasbehov i både min- och maxscenariot. I Figur 9 visas vätgasbehovet idag 

och de två framtidsscenarierna för Göteborg där Bohus ingår och Stenungsund. Lysekil 

redovisas inte eftersom endast en aktör är aktiv där.  

 

Figur 9: Sammanställning av dagens vätgasbehov och scenarios för framtiden inom Stenungsund 
respektive Göteborg. I staplarna för Göteborg har även verksamhet i Bohus inkluderats. Inga siffror 
är utsatta i diagrammet då industrin önskar att det inte ska framgå vad enskilda aktörers behov är.   

I Figur 10 visas den geografiska spridningen av det uppskattade framtida vätgasbehovet 

samt hur det varierar mellan min- och maxscenariot. Storleken på cirklarna 

representerar vätgasbehovets storlek vilket ger en uppfattning om hur behovet fördelar 

sig mellan de tre olika lokaliseringarna. Siffror anges dock inte i bilden då företagen 

önskar att vätgasbehovet endast anges sammanslaget för alla ingående företag.   
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Figur 10: Framtida scenarios för vätgasbehov inom deltagande företag fördelat utifrån lokalisering. 
Den inre heldragna cirkeln motsvarar minimum och den yttre streckade cirkeln maximum.  

Även i framtidsscenarierna används vätgas främst som råvara i företagens processer. Det 

finns dock intresse från vissa aktörer, som idag inte nyttjar vätgas, att använda den till 

förbränning medan andra aktörer, som idag erhåller vätgas som biprodukt, är 

intresserade av att övergå från förbränning till mer högvärdiga användningsområden.  

Det ökade framtida behovet av vätgas beror framför allt på planer för produktion av 

elektrobränslen samt en omställning från fossil till biobaserad råvara, vilket generellt 

kräver mer vätgas. Det finns en rad olika omställningsvägar för berörd industri, både 

avseende vilken råvara de ska utgå från men också vilka produkter som ska produceras. 

Detta är anledningen till att det finns ett stort spann i det framtida behovet av vätgas för 

företagen. Det är dock tydligt att förnybar (eller åtminstone fossilfri) vätgas utgör en 

central del av många av företagens klimatomställning och att tillgången till den kan bli 

avgörande för företagens framtida möjligheter.    

 

4.2 Produktion av vätgas på västkusten 

Hälften av den vätgas som används idag produceras via reformering av naturgas och den 

andra halvan erhålls som biprodukt från industrins processer. Hur produktionen av 

vätgas ska ske i framtiden är i stor utsträckning inte bestämt men företagen har 

framhållit att en kombination av produktionssätt är trolig, alltså inte enbart via 

elektrolys. De idag tillkännagivna produktionsplanerna via elektrolys kan tillgodose 

knappt 5 % av vätgasbehovet i maxscenariot och 13 % av minscenariot, se Figur 11.  
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För framtidscenariorna har inte mängden vätgas som kan erhålls som biprodukt 

inkluderats då information om denna saknas. I majoriteten av de industrier som idag 

erhåller vätgas som biprodukt kommer processer, råvaror och även produkter kunna 

förändras framåt vilket gör uppskattningen av vätgas som biprodukt både svår och 

osäker. Detta är också en av orsakerna till att behovet av vätgas varierar stort mellan 

min- och maxscenariot.  

Att producera vätgasen från naturgas och fånga in koldioxiden (blå vätgas) ses av de 

intervjuade företagen framförallt som en möjlighet i ett övergångsskede för befintliga 

vätgasproduktionsanläggningar och inte som en långsiktig lösning för tillkommande 

produktionsenheter. Kostnadseffektiviteten av blå vätgas ifrågasattes av vissa. I 

slutändan tror de intervjuade att kunders krav samt nuvarande och framtida styrmedel 

är det som avgör vilken vätgas som företagen kommer använda i sin produktion.  

 

Figur 11: Vätgasbehov för de 13 deltagande företagen, idag och två scenarios för framtiden. För 
dagens vätgas har produktionssätt indikerats och för framtiden anges mängden vätgas som 
beslutats att produceras via elektrolys. 

 

Tidpunkten för omställningen från fossil vätgas illustreras i Figur 12 via att det framtida 

maximala vätgasbehovet placerats ut i en tidslinje med staplar för år 2025, 2035 och 

2045 utifrån företagens uttalade planer. För den vätgas som placerats ut år 2025 finns 

tillkännagivna planer kring att den ska produceras via elektrolys medan det för övriga år 

inte finns uttalat produktionssätt. Elektrolysörskapacitet och elbehov för år 2035 och 

2045 ska ses som ett hypotetiskt fall som motsvarar att all vätgas produceras via 

elektrolys. Att utfallet skulle bli sådant är inte särskilt sannolikt då företagen lyft att en 

kombination av produktionssätt för vätgasen är trolig.  
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En stor del av det maximala framtida vätgasbehovet (60 %) placeras år 2045 eftersom 

det saknas uttalade delmål, utöver det övergripande målet om klimatneutralitet i 

enlighet med Parisavtalet och de relaterade nationella mål. 

 

Figur 12: Det maximala framtida vätgasbehovet över tid baserat på företagens uttalade planer om 
omställning från fossilt. Notera att det endast är för år 2025 som produktionen satts till elektrolys. 
För resterande vätgasbehov är produktionssätt inte bestämt men en kombination av olika, dvs inte 
enbart elektrolys, anges som trolig. Det innebär att även om maxbehovet realiseras i framtiden är 
det inte troligt att elbehov och elektrolysörskapacitet kommer bli så högt som anges i figuren. 
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Inom Västra Götaland användes 2019 knappt 19 TWh el/år varav drygt 6 TWh el/år 

används av industrin samtidigt som elproduktion inom regionen uppgår till drygt 

5 TWh el/år [SCB, 2021]. Detta kan jämföras med att det maximala vätgasbehovet skulle 

kräva 21,5 TWh el/år om allt producerades via elektrolys. Det skulle alltså innebära en 

dryg fördubbling (+113 %) av regionens elanvändning.   

Det hypotetiska behovet av el för vätgasproduktion kan också relateras till att den 

svenska vindkraftsproduktionen år 2020 totalt uppgick till 27,5 TWh, varav 2,6 TWh 

producerades i Västra Götalandsregionen (Energimyndigheten, 2021d). I den nationella 

strategin för hållbar vindkraftsutbyggnad är utgångspunkten ett totalt nationellt 

utbyggnadsbehov om minst 100 TWh/år till 2040, varv 80 TWh/år antas vara 

landbaserad vindkraft (Energimyndigheten, 2021c). Den landbaserade vindkraften har 

fördelats regionalt och då har 7,5 TWh/år uppskattats för Västra Götalandsregionen. 

Givet att all vätgas i maxscenariot skulle produceras via elektrolys, vilket inte är troligt, 

så skulle det krävas 27 % av den nationella och 287 % av den regionala uppskattade 

tillkommande elproduktionen från landbaserad vind år 2040. Från dessa siffror blir det 

tydligt att även om endast hälften av maxscenariots vätgasbehov (dvs 7 TWh/år vätgas, 

motsvarande 10,75 TWh/år el) skulle produceras via elektrolys så kommer det att kräva 

en väsentlig andel av den framtida förnybara elproduktionen (143% av uppskattad 

tillkommande elproduktion från landbaserad vindkraft i länet år 2040).   

I sammanhanget är det värt att notera att Energimyndighetens uppskattning av 

utbyggnadsbehovet baseras på ett antagande om att elanvändningen endast ökar med 

20 TWh till 2040 vilket är lågt jämfört med SVKs scenarios där elanvändningen ligger 

inom spannet 190 - 300 TWh för år 2045 (SVK, 2021). Vidare finns det en handfull 

ansökningar för havsbaserad vindkraft inom VGR, där ett av projekten uppgår till 

12 TWh (Hexicon, 2021), och potentialen för havsbaserad vind i regionen uppskattas 

kunna uppgå till 16,5 TWh/år5. 

4.3 Framtida roller 

En sammanställning kring företagens framtida roller kopplat till vätgas visas i Tabell 5. 

I tabellen framgår att det finns minst två möjliga aktörer för de olika rollerna som behövs 

för en centraliserad lösning samt att majoriteten av företagen kan komma att ha flertalet 

roller. Vidare har åtta av tretton företag indikerat att de kan komma att ta en eller flera, 

för dem, nya roller kopplat till vätgas. För många av företagen finns dock osäkerheter 

kring hur de kommer agera framåt då inga beslut är tagna i dagsläget och rollen/rollerna 

därför angivits som eventuell (gulmarkerad) i figuren nedan. Dock har Nordion Energi 

tydligt kommunicerat intresse för att ta rollen som ägare och operatör av ett i framtida 

vätgastransmissions- och distributionsnät. Vattenfall har poängterat att det är viktigt att 

omställningen sker och att de är flexibla kring vilken roll de behöver ta. Deras roll är 

beroende på vad som krävs för att omställningen till fossilfrihet skall ske, exempelvis att 

äga och tillhandahålla lager samt produktion av vätgas. Även Göteborg Energi är öppna 

för att vara aktiva i alla led av kedjan; produktion, distribution, konsumtion och 

försäljning. 

 
5 Personlig kommunikation Tula Ekengren regionutvecklare på Västra Götalandsregionen, 2021-
11-17. 
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Av de tretton intervjuade företagen har åtta indikerat att de planerar att producera vätgas 

i framtiden och två att de eventuellt kommer göra det. Sex av dessa åtta företag använder 

och producerar vätgas idag och ser även fortsatt vätgasanvändning i framtiden. Alla 

dessa sex företag har angett att de kan komma att bli antingen importör, exportör eller 

både och i framtiden, vilket i sin tur indikerar ett intresse för utbyte med andra företag 

och aktörer. 

Bland de intervjuade företagen finns också de som redan idag beslutat att inte själva 

bygga dedikerad vätgasproduktion för sitt ökade vätgasbehov i framtiden, utan i stället 

köpa in vätgas från extern part. Utöver detta finns även företag som kan komma att bli 

renodlade konsumenter eller producenter av vätgas. 

Tabell 5: De intervjuade företagens tänkta framtida roller, användning och produktionsteknik för 
vätgas. Grön färg indikerar att rollen är planerad/tänkt, gul anger att den är eventuell medan * 
indikerar en ny roll för företaget kopplat till vätgas jämfört med verksamheten på västkusten idag.  
TSO avser rollen som distributör genom transmissionsnät medan DSO avser rollen kopplad till 
distributionsnät.  

Företag 
Användnings-
område 

Producent Användare  Importör  Exportör Distributör Kompetensbas 
Teknik-
leverantör 

Lager Produktionsteknik 

Adesso Råvara     *   *             

Borealis 
Bränsle och 

råvara 
                

Möjliga alternativ: 
Pre-combustion, 

elektrolys  

Inovyn  Bränsle                 
Biprodukt vid 

elektrolys  

Nouryon Råvara        *          Elektrolys 

Perstorp Råvara                 
Biprodukt och 

elektrolys 

Preem Råvara      *    *         
Möjliga alternativ: 

SMR + CCS, Biogas i 
SMR, elektrolys  

St1 Råvara       *   *         
Utvärderar alla 

möjliga alternativ 

Göteborg 
Energi 

Bränsle   *   *   *   * 
 * 

 DSO 
        

Linde Gas            * 

 DSO 
      

Kunden styr 
(Elektrolys, SMR, 

CCS) 

Nordion Energi           * 
 TSO/DSO 

     *    

Rabbalshede 
Kraft 

  *      *          Elektrolys 

Siemens                   Elektrolys 

Vattenfall   *       *     *     *  Elektrolys 
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4.4 Möjlig utformning av centraliserad 

vätgasproduktion  

Det finns idag ett stort intresse för vätgas inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret 

och ett samordnat krafttag kring vätgas är efterfrågat. Dessutom har Fossilfritt Sverige 

pekat ut västkusten som en möjlig vätgashubb. Det finns idag tre geografiska områden 

på västkusten med ett konstaterat vätgasbehov, Göteborg, Stenungsund och Lysekil. 

Projektet har gått igenom och analyserat de generella förutsättningarna för en 

centraliserad lösning för dessa områden med avseende på bland annat 

aktörer/intressenter, möjlig placering av elektrolysörer och lager. Projektet har även 

undersökt hinder/begränsningar samt möjligheter för en centraliserad lösning på 

västkusten.  

De finns idag ett naturgasnät från södra Sverige upp till Stenungsund via Göteborg som 

ägs av Nordion Energi. Det är enligt intervju med Nordion Energi inte aktuellt att 

konvertera hela detta nät till ett vätgasnät eftersom det finns kunder som har behov av 

metangas (naturgas/biogas) för denna sträckning. 

Efter analyser av kostnader för produktion och distribution av vätgas har projektet valt 

att gå vidare med en utformning för den centraliserade lösningen som inkluderar 

Göteborg, Stenungsund och Lysekil. Det innebär visserligen en fördubbling av 

sträckningen för vätgasledningarna, jämfört med att endast sammankoppla Göteborg 

och Stenungsund, men samtidigt inkluderas en stor aktör till. Vidare har maxscenariot 

för vätgasbehov hos de ingående företagen varit utgångspunkten eftersom större 

volymer vätgas krävs för att motivera en investering i en centraliserad lösning. 

Maxbehovet uppgår till 14 TWh vätgas/år vilket motsvarar ca 1700 MW vätgas som, om 

den produceras via elektrolys, kräver 21,5 TWh/år el och en installerad elektrolysöreffekt 

på 2,6 GWe. För antaganden bakom dessa beräkningar se avsnitt 4.1. 

I studien har endast vätgasbehovet från de företagen som har deltagit i projektet 

inkluderats. En representant från Södra Cell Värö har fått ta del av resultatet men ett 

eventuellt framtida vätgasbehov för bruket, kopplat till elektrobränsleproduktion, har 

inte inkluderats i analysen. Diskussioner har även förts med representanter för 

transportsektorn där det framgått att de inte ser sig som drivande i frågan kring en 

centraliserad lösning eftersom deras vätgasbehov är betydligt mindre än industrins. 

Dock finns ett intresse av att följa utvecklingen och samverka. 

Möjligheten till samförläggning med infrastruktur för koldioxid har diskuterats i 

projektet. Dessa vinster anses vara försumbara eftersom gemensam sträckning skulle 

utgöra en mycket liten del av den totala sträckan för vätgasledningen. Frågan har därför 

inte utretts vidare i projektet.  

4.4.1 Göteborg-Stenungsund-Lysekil 

Den sträckning projektet har valt för den centraliserade lösningen är en vätgasledning 

mellan alla tre områdena (Göteborg, Stenungsund och Lysekil), som vart och ett har ett 

stort behov av vätgas i maxfallet, se Figur 10 för uppfattning om fördelning. Det innebär 

en sträcka på totalt 120 km transmissionsledning, 55 km mellan Göteborg och 
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Stenungsund samt 65 km mellan Stenungsund och Lysekil. Distributionsledningar är 

inte inkluderade i beräkningarna.  

Orsaken till att alla tre områden inkluderas är att kostnaden för vätgasledningar, i denna 

studie, utgör en mindre del av den totala kostnaden för produktion av vätgas och att det 

därför ansågs relevant att inkludera samtliga områden då det ger en större vätgasvolym 

som transporteras. Vidare medför den längre sträckningen för vätgasnätet fler möjliga 

placeringar för produktion och lager, vilket bör ge ökade möjligheter att placera dessa på 

ett sätt som är fördelaktigt utifrån lokala förutsättningar avseende exempelvis elnät. 

Dessa möjligheter kring produktion och lager har inte utretts i projektet men är en av de 

frågor som behöver utredas på sikt då det har betydelse för en mer konkretiserad lösning. 

Utan att nämna några siffror för vätgasbehovet för de enskilda områdena så innebär 

maxfallet att behovet av vätgas är relativt stort för alla tre. För en konceptuell bild över 

vätgastransmissionsnät mellan dessa tre områden se Figur 13. 
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Figur 13: Konceptuell bild över vätgastransmissionsnät för en centraliserad lösning som inkluderar 
Göteborg, Stenungsund och Lysekil. 

I Stenungsund finns redan idag industrier som säljer och köper vätgas sinsemellan via 

en vätgasledning. Det finns aktörer som får vätgas som biprodukt och aktörer som sagt 

sig kunna vara nettoproducenter av vätgas. Perstorp driver t ex Project Air som avser att 

producera 200 kton metanol/år i Stenungsund. Vätgas som behövs i processen kommer 

att produceras via elektrolys. 

Göteborg har två aktörer centralt samt en ytterligare norr om staden, i Bohus. Nouryon 

i Bohus har planer på att installera en elektrolysör i närtid. 

I dagsläget är det Lysekil som utmärker sig bland de tre områdena med endast en aktör 

med vätgasbehov, Preem. Frågan om Lysekil skall ingå i en centraliserad lösning avgörs 

till stor del av Preems intresse för att vara med, samt nyttan och kostnaden för att bygga 
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ut vätgasnätet dit. Även Vattenfalls intresse är avgörande eftersom de tillsammans med 

Preem utreder storskalig produktion av fossilfri vätgas i Lysekil.  

För att möjliggöra lagring av vätgas så krävs i detta fall stora lager med tanke på den 

vätgasvolym som efterfrågas för de tre områdena. En möjlighet som identifierats är de 

bergrum som finns i Stenungsund där indikationer finns om att de skulle kunna nyttjas 

för storskalig lagring av vätgas, dock behöver lagring i dessa ske genom kemiskt bunden 

vätgas i en vätebärare. 

Under uppbyggnadsfasen då hela vätgasledningens kapacitet inte är nyttjad finns det 

utrymme att lagra vätgas i ledningarna. Projektet har utgått från ett vätgasbehov på 

1700 MW. Ledningarna på 36 tum har en kapacitet på 4700 MW. 

Lämplig placering av storskalig elektrolys inom det tänkta vätgasnätets sträckning är 

svårt att identifiera då kapaciteten i elnätet inte är öppen information. I Stenungsund 

finns industrierna ca 1 km från en 130 kV station. Svenska kraftnät planerar även att 

bygga en ny 400 kV ledning i området som preliminärt skall var klar 2028 och som 

innebär en kapacitetsökning. Vidare har Göteborg Energi kommit med ett förslag om att 

bygga en ny 400 kV-ledning mellan Ingelkärr i Älvängen och Hisingen som skulle 

innebära att Göteborgsregionen får en effektökning på ca 1 GWe, vilket motsvarar en 

fördubbling av dagens kapacitet. Det ger indikationer på att det i dagsläget inte är 

lämpligt att placera en storskalig elektrolysör inom Göteborgsområdet förutsatt att inte 

Göteborg Energis förslag eller annat görs för att förstärka nätet i Göteborg. 

 

4.4.2 Begränsningar, hinder och möjligheter 

Projektet har tittat generellt på hinder, begräsningar och möjligheter för en centraliserad 

lösning med vätgasledningar mellan Göteborg, Stenungsund och Lysekil. Detta arbete 

genomfördes som en del av workshop 1 med deltagande företag, och resultatet 

presenteras i Figur 14 och Figur 15. 

Med begränsningar avser här sådant som man själv inte rår över medan hinder är något 

man har viss rådighet över. Mjuka aspekter är organisatoriska och politiska medan hårda 

är tekniska och geografiska. De hinder, begränsningar och möjligheter som finns med en 

centraliserad lösning har inte värderats eller jämförts med de som finns för en 

decentraliserad lösning. Vissa av dessa överlappar men fokus här har lagts på den 

centraliserade lösning då produktion av vätgas på site redan idag finns inom deltagande 

industrier. 
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Figur 14: Generella begränsning och hinder för en centraliserad lösning för västkusten som 
innefattar Göteborg, Stenungsund och Lysekil. 

 

Figur 15: Möjligheter för en centraliserad lösning för västkusten som innefattar Göteborg, 
Stenungsund och Lysekil. 
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Ett exempel på mjuka begränsningar och hinder som identifierats är att ett formaliserat 

åtagande om att ansluta sig till vätgasnät, som producent och/eller konsument, är 

nödvändigt för att någon skall börja bygga vätgasnätet. Detta hänger till viss del ihop 

med vilka möjligheter som finns till finansiering av infrastruktur samt stöttning till 

aktörer som är med i den tidiga utvecklingen av tekniken/produkterna. Tillgången till 

denna typ av stöd kan i sin tur underlätta finansieringsbeslut för den som skall realisera 

ett vätgasnät. Det finns även hårda begränsningar och hinder så som lagringsmöjligheten 

inom området och det tydligaste hinder projektet ser är att få tillgång till den vätgas som 

det framtida behovet visar, speciellt om alla aktörer vill ha förnybar vätgas. 

Produktionsvolymen för vätgas behöver ökas markant och finnas tillgänglig när behovet 

uppstår. 

En av möjligheten med vätgasledningar som projektet ser är att det ger en större 

flexibilitet för konsument och producent avseende tidpunkt och volym för 

vätgasproduktion och konsumtion.  Detta eftersom industrierna inte behöver ta beslut 

idag om exakt vilket vätgasbehov de förväntas ha i framtiden och dimensionera en 

vätgasanläggning efter det. Tillgång till en vätgasinfrastruktur utgör även en 

konkurrensfördel för regionen eftersom den blir mer attraktiv för nya industrier då de 

relativt snabb kan få tillgång till vätgas. Ett eventuellt stöd som ges till en 

vätgasinfrastruktur blir också mindre knuten till en enskild industri eftersom 

infrastrukturen kan komma fler till nytta. Om produktionen sker genom elektrolysörer 

så innebär en vätgasinfrastruktur en större frihet, ur ett elnätsperspektiv, kring var de 

placeras längs den föreslagna sträckningen. Denna frihet ger i sin tur även en ökad 

möjlighet att tillvara restvärme och syrgas. 

4.4.3 Värö-Göteborg-Stenungsund-Lysekil 

Projektet har även tittat på begränsningar, hinder och möjligheter för en centraliserad 

lösning där Värö ingår. Den största orsaken för detta är elnätsperspektivet då elnätet vid 

Ringhals redan bör vara så starkt att det skulle klara av en storskalig produktion av 

vätgas via elektrolys. Denna lösning innebär en sträcka på totalt 205 km 

transmissionsledning, under antaganden om avstånd på 120 km mellan Göteborg och 

Lysekil samt 85 km mellan Göteborg och Värö. 
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Resultatet för detta arbete presenteras i 

 

Figur 16 och Figur 17.  

 

Figur 16: Begränsning och hinder för en centraliserad lösning för Värö-Göteborg-Stenungsund-
Lysekil. 
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Figur 17: Möjligheter för en centraliserad lösning för Värö-Göteborg-Stenungsund-Lysekil. 

I dagsläget omfattar detta betydligt längre gasnät inga tillkommande större eller mindre 

vätgasintressenter. Denna längre sträckning skulle dock kunna leda till lägre 

vätgaspriser för konsumenten då vätgasen möjligen blir billigare att producera pga andra 

förutsättningar för elnätet. Detta förutsätter dock att kostnaden för den längre 

sträckningen inte överskrider vinsten i produktionskostnad. Hur förutsättningarna ser 

ut har projektet inte utrett vidare men inkluderingen av Värö anses ändå kunna var 

intressant, kanske som en möjlig utbyggnad av den lösning som utretts i projektet. 

Ytterligare möjligheter för denna alternativa lösning är att den öppnar upp för Södra i 

Värö, som har en betydande mängd utsläpp av biogent CO2, att få tillgång till vätgas för 

produktion av elektrobränsle eller elektrokemikalier. Vidare blir det också en naturlig 

etapp för att knyta ihop vätgasledningarna på västkusten söderut mot Danmark och 

andra vätgasintressenter söder ut i Sverige. I Danmark finns även geologiska 

förutsättningar för lagring av vägas i djupa saltavlagringar, vilket anses vara en lovande 

metod. Vidare lyfter Energimyndigheten i sin vätgasstrategi behovet av att identifiera 

storskaliga vätgaslager i våra grannländer för att dela på dessa (Energimyndigheten, 

2021b). 

4.5 Möjlig utformning av decentraliserad 

vätgasproduktion 

Den centraliserade lösningen var tänkta att jämföras med konkreta fall av lokala 

lösningar men eftersom inga lokala lösningar för vätgasproduktion var tillgängliga för 

projektet har de ersatts av tre fiktiva industrier som satts till tre olika storlekar för att 

täcka in behovsspannet för medverkande företag. De tre olika storlekar av elektrolysörer 

som antagits är; 20 MWe, 100 MWe och 500 MWe och utvärderingen för dessa är 

oberoende av var de placeras.   

Då decentraliserad vätgasproduktion sker hos vissa industrier idag och förutsättningar 

kan skilja sig mellan olika aktörer och lokaliseringar har ingen detaljerad genomgång av 

hinder, begränsningar och möjligheter sammanställts. Generellt kan dock nämnas att 

vid decentraliserad vätgasproduktion kan en enskild aktör agera själv vilket kan medföra 

en större frihet och möjligen ett snabbare färdigställande av produktionskapacitet. Dock 

kan det lokala elnätet utgöra en begränsning vid produktion via elektrolys och som 

nämnts i avsnitt 4.4.2 fås inte samma möjlighet att ändra mängden vätgas som nyttjas 

över tid vid egen produktion som vid inköp från ett vätgasnät.       
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5 Kostnadsberäkningar 
I detta kapitel presenteras kostnadsberäkningar för centraliserad och decentraliserad 

vätgasproduktion samt en konceptuell jämförelse av de två. 

5.1 Elektrolysörer  

Projektets kostnadsberäkning för elektrolysören, för centraliserad och decentraliserad 

produktion av vätgas, baseras på en uppskattning av investeringskostnaden på 

581 €/kWe för en 100 MWe elektrolysör och en driftskostnad på 1,6 % per år av 

investeringskostnaden, se avsnitt 3.2 (IEA, 2021b). Enligt IEA så är detta en beräknad 

global genomsnittskostnad för år 2030 som kan gälla både PEM och alkaliska 

elektrolysörer. Det är inte tydligt om kostnaden endast avser själva elektrolysören eller 

om den även inkluderar övriga kostnader såsom kringsystem. Jämfört med den 

uppskattade kostnaden i Tabell 1, som även den är tagen från en tidigare IEA-rapport 

och inkluderar kringutrustning, så är 581 €/kWe något lågt framförallt för PEM 

elektrolysörer. 

Investeringskostnaden har justerats beroende på elektrolysörens storlek genom 

tillämpning av en skalfaktor för hela vätgasanläggningen på 0,9 som är relaterat till en 

elektrolysör på 100 MWe. Denna skalfaktor baseras på personlig kommunikation med 

Siemens samt IRENAs resonemang kring anläggningsbalansen, se avsnitt 3.2. 

Anläggningsbalansen omfattar kraft- och vattenförsörjning, rening, kompression samt 

eventuella buffertar för el och vätgas. 

Verkningsgraden från el till vätgas sattes till 65 % (LHV), antal driftstimmar 8400 h/år, 

elkostnaden till 0,50 kr/kWh och vätgasens effektiva värmevärde (LHV) 33,33 kWh/kg, 

se avsnitt 4.1. 

5.2 Vätgasledningar 

Storleken 36 tum har pekats ut som lämplig storlek inom elprisområde SE3, se avsnitt 

3.3. Projektet har tittat på det uppskattade framtida vätgasbehovet för deltagande företag 

i denna studie och jämfört denna med kapaciteten för en rörledning på 36 tum, som är 

4700 MW vätgas, och funnit att rördiametern bör vara lämplig. Det går att bygga med 

20 tum, som har en kapacitet på 1200 MW vätgas, men hela vätgasbehovet kan då inte 

transporteras genom en punkt i rörledningen. Detta medför att produktionen inte kan 

placeras fritt utefter vätgasnätets sträckning och att det finns små, eller inga, möjligheter 

till expansion och inkludering av tillkommande behov. Dessutom medför den större 

rörledningen en möjlighet till lägre kostnad per transporterad enhet vätgas, beroende av 

hur mycket kapacitet som nyttjas. Detta eftersom 36 tum ger en kapacitet som är nästan 

4 gånger så stor som för 20 tum, medan kostnaden endast ökar med ca 60 %. 

Projektet har därför utgått från den rekommenderade storleken på 36 tum då det medför 

att den centraliserade lösningen, med det uppskattade vätgasbehov på 1700 MW, blir 

oberoende av in- och utmatningspunkter i nätet samt att det finns stora möjlighet för ett 

utökat vätgasbehov. 
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Kostnadsuppskattningen baseras på siffror från Energiforsk (2021) inklusive siffrorna 

som presenteras i Tabell 2, dvs 2,52 M€/km för en 36 tum ledning med en kapacitet på 

4700 MW, vilket motsvarar 1482 €/MW vätgas-km omräknat för ett vätgasbehov på 

1700 MW. 

Det finns indikationer i Guidehouse (2021) som belysts via kommunikation med Nordion 

Energi att kostnadsuppskattningen för vätgasledningar inklusive kompressorer gäller för 

sträckor som är längre än 200-250 km. Detta innebär att kostnadsuppskattningen för 

den föreslagna sträckningen på 120 km kan vara underskattad och därmed har en 

känslighetsanalys genomförts i samband med den konceptuella jämförelsen i avsnitt 5.3. 

5.3 Konceptuell jämförelse mellan 

decentraliserade och centraliserade lösningar  

Detta avsnitt jämför de decentraliserade lösningarna som representeras av tre fiktiva 

industrier med vätgasbehov om 20 MWe, 100 MWe och 500 MWe med en centraliserad 

lösning med en eller flera storskaliga produktionsanläggningar på minst 500 MWe och 

en vätgasledning som sammanbinder Lysekil, Stenungsund och Göteborg. 

Utvärderingen inkluderar inte någon lokalisering av dessa elektrolysörer eller om och 

hur produktionskapaciteten skulle fördelas. Kostnaderna för dessa lösningar är baserade 

på information och antaganden gjorda i kapitel 2.2.5 samt avsnitt 5.1 och 5.2.  

Syftet med den konceptuella jämförelsen är att visa på skillnaden i produktionskostnad 

för vätgas per kilo mellan olika lösningar. I dagsläget är vissa kostnader inte kända, så 

som kostnader för storskalig lagring av vätgas, och för att undvika att introducera osäkra 

data har dessa ej inkluderats.  Fokus har därmed inte legat på att ta fram absoluta siffror 

för den totala kostnaden för vätgas utan att förstå storleksordningar för de olika 

komponenterna som kostnaden består av. 

Produktionskostnaden för vätgas i de decentraliserade fallen beräknades som nämnts 

ovan för tre olika storlekar av elektrolysörer. Produktionskostnaden för vätgas i det 

centraliserade fallet beräknades för storskaliga elektrolysörer av storleksordningen 

500 MW. Antagna kostnader för elektrolysörerna utgick från en baskostnad 

på 581 €/kWe för en 100 MWe elektrolysör samt skalfaktorn på 0,9. 

Elkostnaden har antagits vara 50 €/MWh vilket kan jämföras med att IEA (2021) i sina 

kostnadsuppskattningar för vätgasproduktion antar en elkostnad på mellan 22 och 

70 €/MWh år 2030 för el producerad med vattenkraft och havsbaserad vindkraft, se 

Figur 5. 

Dessutom antogs det en nätanslutningsavgift på 50 000 €/MWe för de två minsta 

elektrolysörerna (20 respektive 100 MWe) och 100 000 €/MWe för den största 

elektrolysören (500 MWe) samt för de elektrolysörer som ingår i den centraliserade 

lösningen, se avsnitt 3.3. Nätabonnemangsavgiften (OPEX-delen för elnätet) har inte 

tagits med då den ser olika ut beroende på nätbolag samt kund och avtal med nätbolaget. 

Kostnaden per kg vätgas beräknades med hjälp av annuitetsmetoden där livslängden för 

elektrolysören antogs vara 10 år, se Tabell 1, nätanslutningsavgiften och vätgasledningen 

skrevs av över 40 år och med en diskonteringsränta på 8 % i båda fallen. Denna ränta 

kan anses var hög för en reglerad marknad men en känslighetsanalys på 
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diskonteringsräntan visar att den endast får en marginell påverkan på den totala 

kostnaden. 

I Figur 18 visas produktionskostnaden i Euro per kilo vätgas fördelat per kostnadstyp för 

tre decentraliserade (20, 100 respektive 500 MWe) och ett centraliserat (2615 MWe) 

produktionssystem. Det centraliserade systemet inkluderar kostnader för kompression 

och vätgasledningar som sträcker sig mellan Lysekil och Göteborg via Stenungsund. 

 

 

Figur 18: Produktionskostnad i Euro per kg vätgas och fördelad per kostnadstyp för tre 
decentraliserade (3 staplarna längst till vänster) och ett centraliserat (stapeln längst till höger) 
produktionssystem för vätgas via elektrolys. Det centraliserade systemet inkluderar kostnader för 
kompression och vätgasledningar från Lysekil via Stenungsund till Göteborg. 

 

I Figur 18 är det uppenbart att elkostnaden utgör en stor del av de i projektet uppskattade 

kostnaderna, ca 80 %. Det är därmed tydligt att elpriset utgör en stor del av kostnaden 

för att producera vätgas via elektrolys även om alla kostnader för att producera och 

transportera vätgas inte är inkluderade. 

Som kan utläsas från stapeln längs till höger i Figur 18 så utgör vätgasledningen endast 

en marginell del av kostnaden för centraliserad produktion och distribution av vätgas. 

Dessutom har den föreslagna vätgasledningen en stor överkapacitet och det finns 

därmed möjlighet att dela kostnaden för ledningarna över en ännu större vätgasvolym. 

Som nämndes i avsnitt 5.2 är kostnadsuppskattningen för vätgasledningen eventuellt för 

lågt satt då sträckningen är kortare än 200-250 km. Om kostnaden för vätgasledningen 

i stället skulle vara dubbelt så hög, vilket bör vara en överskattning, blir totalkostnad 3,24 

€/kg vätgas i stället för 3,18 €/kg vätgas, vilket är en marginell skillnad för den totala 

kostnaden. 
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Utöver den rent ekonomiska jämförelsen mellan centraliserad och decentraliserad 

vätgasproduktion och distribution så finns en rad andra aspekter att beakta. Den 

centraliserade lösningen kan medföra större flexibilitet för en konsument avseende 

mängden vätgas som köps in och över hur lång tid. En centraliserad lösning bör rimligen 

också kräva en lägre total kapacitet avseende produktion och lager då eventuell 

överkapacitet delas mellan alla som är anslutna till nätet. Etableringen av en storskalig 

vätgasinfrastruktur gör också att satsningarna, och ett eventuellt stöd till dem, blir 

mindre knutet till enskilda aktörer. Dessutom kan ett vätgasnät i regionen även nyttjas 

av andra sektorer och locka nya aktörer att placera verksamhet här, vilket i sin tur stärker 

regionens konkurrenskraft. Den centraliserade lösningens uppbyggnad kräver dock en 

synkronisering av efterfrågan och produktion samt större investeringar vilket kan 

medföra längre ledtider än för en decentraliserad produktion hos en enskild aktör. 

En centraliserad lösning gör även att placering av produktionskapacitet blir friare längst 

vätgasledningens sträckning vilket ger möjlighet att ta hänsyn till elnätskapacitet och 

avsättning för biprodukterna syrgas och restvärme. 

6 Förslag till fortsatt arbete  
Projektets utgångspunkt var att göra en sammanställning av de 13 deltagande företagens 

vätgasbehov, vätgasproduktion, önskade framtida roll, vätgasstrategier samt annat 

relaterat till den industriella omställningen till fossilfrihet. Denna sammanställning 

byggde på intervjuer som genomfördes i början av projektet, mars-april 2021, som 

mynnade ut i möjliga scenarier för framtida behov av vätgas på västkusten. Dessa 

scenarier presenterades vid en workshop i maj 2021 där man även klargjorde de 

deltagande aktörers tänkbara roller och intressen samt skissade på några relevanta 

lösningar för centraliserad produktion av vätgas som projektets arbetsgrupp fick i 

uppdrag att utreda vidare. 

I oktober 2021 ordnades en andra workshop där projektgruppen presenterade en 

jämförelse mellan centraliserad och decentraliserad lösning som genomförts på 

konceptuell nivå. De deltagande aktörer fick möjlighet att ge respons på resultatet och 

diskuterade även hur de ser på deras framtida tänkbara roller och intressen. Vid 

workshopen i oktober diskuterades även hur arbetet kring vätgas på västkusten kan tas 

vidare. 

Utifrån de diskussioner som fördes under workshopen i oktober kom projektgruppen till 

följande tankar kring möjliga inriktningar för fortsatt arbete kring vätgas på västkusten: 

• Det finns ett stort intresse för en mer detaljerad förstudie som genomförs av ett 

ledande gas-/infrastrukturföretag 

En sådan förstudie bör inkludera produktion och distribution av både förnybar och 

blå vätgas och eventuellt ammoniak, samt en fördjupad analys av olika 

lagringsmöjligheter för vätgas, inkl. de tillhörande kostnaderna (dessa kostnader är 

viktiga att uppskatta och en sådan uppskattning genomfördes inte i denna 

konceptuella studie då inga tillförlitliga siffror fanns att tillgå). För att kunna 

genomföra förstudien behövs ett mer preciserat behovsscenario kring exempelvis när 

i tiden behovet uppstår och hur stort behovet är. 
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• Studie som utvärderar systemperspektiv efterfrågas 

Flera deltagande aktörer lyfter behovet av att utvärdera systemperspektivet kring 

vätgas, el och andra närliggande sektorer. Exempelvis hur elektrolysörer i nätet i 

kombination med vätgaslager kan balansera den intermittenta produktionen av el 

samt hur gas och el kan komplettera varandra ur ett integrerat perspektiv och i olika 

skala. Vikten av totaleffektivitet och resurseffektivitet för lönsamheten underströks 

och därför önskas att möjligheter att nyttja den värme och syrgas som erhålls vid 

elektrolys undersöks. 

• De deltagande aktörerna ser positivt på ett regionalt samordningsprojekt 

Ett sådan projekt måste samordnas med andra initiativ inom vätgasområdet, på 

nationell nivå (exv. Energiforsk) såväl som på EU-nivå (exv Hydrogen Europe). Det 

ansågs även viktigt att agera skyndsamt, då EU:s fond för en rättvis omställning (JTF, 

Just Transition Fund) pekar ut bl a (1) Västra Götalands som möjlig stödmottagare 

för att kartlägga möjlighet att utgöra ett vätgaskluster; (2) kemiindustrin i 

Stenungsund som prioriterad för stöd till investeringar för en övergång till 

produktion och användning av fossilfri vätgas som bränsle och råvara för 

produktionsprocesser. Samarbetsformerna inom den pågående satsningen 

CinfraCap lyftes som ett bra exempel på hur samverkan kan ske, dvs man utreder i 

ett gemensamt projekt de delar man har ett gemensamt intresse av. 

De deltagande aktörerna underströk även vikten av att samarbetet bör ha fokus på 

det kortsiktiga perspektivet och konkreta aktiviteter. Inte minst identifierades 

behovet av att utreda icke-tekniska aspekter såsom tillstånds- och markfrågor samt 

möjlig avsättning för bi- och restprodukter (t ex syrgas, restvärme till fjärrvärme och 

i förekommande fall koldioxid). 

• Ett regionalt samordningsprojekt skulle göra stor nytta 

Alla deltagande aktörer inser vikten av samarbete över tid avseende både produktion, 

transport och användning av vätgas. Mer specifikt identifierades följande möjliga 

aktiviteter för ett regionalt samordningsprojekt: 

‐ kunskapsbevakning om teknikutveckling (t ex produktion av vätgas i 

direktanslutning till havsbaserad vindkraft). Det finns även intresse av 

utökad kunskap om möjlighet till vätgasproduktion från biometan med CCS 

(möjlighet till negativa utsläpp) 

‐ kunskapsbevakning om utveckling av CAPEX för produktion, distribution 

och lagring av vätgas. Här ingår även att bevaka kunskapsutveckling avseende 

lärkurvor för dessa kostnader. 

‐ bevaknings av sektorkopplingsfrågor. Tillgång till förnybar el, både 

produktion och elnätskapacitet, och elpriset är avgörande för produktion av 

fossilfri vätgas. 

‐ harmonisering med omvärlden/EU, både i termer av regelverk och 

möjligheter till sammankoppling med dess vätgasledningar 

‐ påverkansarbete och policyfrågor 

Avslutningsvis konstaterades att uppbyggnad av en infrastruktur för produktion, 

transport och lagring av vätgas är en komplex fråga. Man måste samverka brett över flera 

sektorer för att identifiera många nyttor, för flertalet aktörer, om man vill räkna hem en 
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sådan infrastruktursatsning. Dessutom måste många olika investeringar ske i rätt följd 

och vara väl samordnade.  

I Energimyndighetens förslag till strategi lyfts att utveckling via kluster har en central 

funktion för att få fram integrerade värdekedjor för vätgas, elektrobränslen och 

ammoniak. Vidare har Fossilfritt Sveriges i sin vätgasstrategi pekat ut västkusten, och de 

industriföretag som ingår i denna studie, som ett av fyra potentiella framtida 

vätgaskluster i Sverige. Majoriteten av dagens vätgasbehov finns på västkusten och 

behovet kan mer än fördubblas i framtiden varför omställningen från fossil vätgas blir 

troligtvis central både för industrierna och regionen. På västkusten finns företag med 

lång erfarenhet kring att producera och använda vätgas, det finns nätverk för samarbete 

inom industri som kan användas som utgångspunkt och vidgas för att inkludera andra 

sektorer med intressen i vätgasfrågan. Dessutom finns det möjliga aktörer för samtliga 

roller som krävs för utbyggnad av en vätgasinfrastruktur. Sammantaget borde detta ge 

goda förutsättningar för att utveckla ett vätgaskluster på västkusten.   
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