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Sektorsövergripande Systemanalys 
av Värdekedjor för Vätgas
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Vätgaslösningar inom industrin, 
transportsystemet och energisystemet

• Övergripande mål

• Systemintegration av vätgaslösningar

• Regional utveckling

• Bidra till en koldioxidsnål ekonomi

• Projektets mål

• Systemanalys av värdekedjorna

• Överbrygga kunskapsklyftor och hitta synergier

• Bidra till en regional färdplan för vätgas
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Målgrupper

Privata företag
SMF, stora företag, investerare

Offentlig sektor
Politiker, tjänstepersoner, 
samhällsservice (ex. kommunala bolag)

Civilsamhälle
Företags-/innovationsstöd, 
intresseorganisationer, 
enskilda medborgare
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På gång i projektet

• Från tidigare:

• Rapport från RATT-X-projektet: Vätgas och lastbilar i Gävleborg

• Examensarbeten: TRL för arbetsmaskiner, m.m.

• Doktorandprojekt

• Peder Kjellén: CBA, PEM-elektrolys

• Nikhilesh Dharmala: Modellering, regional nivå

• Muhammad Arfan: Bioenergi och vätgas

• Elvedin Kovac: Industriell symbios, stålindustri

• Delmål 1: Beskrivning av innovationssystemet
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Vätgas i transportsystemet
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Transportsektorn måste minska utsläppen med 
10 000 ton CO2e, över 60% från dagens nivåer, till 
2030
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Vägtrafiken står för 90% av utsläppen från inrikes transporter
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Vätgasen väntas vara viktigast för de 
tunga transporterna

• Vätgaslastbilar kan konkurrera 

med räckvidd

• Går lika snabbt att tanka som 

en diesellastbil

• Batterier för bilar är redan 

konkurrenskraftiga och har bättre 

verkningsgrad
Källa: Volvo group, Johan Lindberg
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I många fall är det billigare att köpa en ny 
elbil än en ny bensin- eller dieselbil

Jämför på: https://www.hig.se/bilkostnadskalkyl

https://www.hig.se/bilkostnadskalkyl
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Fuel type g CO2e/MJ

Hydrogen - Wind 5.8

HVO100 8.8

Biogas 12.5

Electricity - Swe Mix 13

Hydrogen - Swe Mix 22.7

FAME/RME 32.1

ED95 36.2

LNG 41.2

Diesel (MK1) 77.2

Petrol (MK1) 90.2

Hydrogen - Natural gas 91

Källa: EC, Energimyndigheten, egen forskning

Vätgas kan kraftigt minska utsläppen, 
beroende på hur den produceras

• Vätgas från vind har lägst 

miljöpåverkan av alla bränslen

• HVO100 och biogas har lägre 

utsläpp än vätgas från elnätet 

• Vätgas från naturgas har större 

miljöpåverkan än bensin och diesel
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Vätgas(stationer) i regionen
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Det finns stor potential för vätgas i de 
regionala transporterna men också utmaningar

Möjligheter

• Vätgas används och kommer att användas i 

regionen

• Bränsleutsläppen från tunga transporter kan 

mix kraftigt

• Över 70% med svensk elmix

• Över 90% med vindel

• Utvecklas tankinfrastruktur som det finns 

planer på kan 50 lastbilar tanka längs med 

E16 och i hamnen dagligen

Utmaningar

• Det kan dröja till 2025 innan det finns 
vätgaslastbilar på den svenska marknaden  

•

• Rapport: 
Hydrogen and heavy trucks in Gävleborg
Peder Zandén Kjellén
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https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1576651&dswid=-7404
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Vätgas från biomassa är också ett intressant alternativ
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Diskussionsfrågor

• Hur ser ni på vätgasens roll i transportsektorn idag och i framtiden?

• Vilka insatsvaror kan användas för vätgas i regionen?

• Vilka kan bidra med insatsvaror?

• Spelar det någon roll vilka insatsvaror som används?

• Vilka aspekter är viktigast när vi pratar om vätgas?

• Hur ser ni på er roll i arbetet med vätgas?

• Vad har ni för önskningar om Högskolans roll och resultat i vätgasarbetet? 

• Har ni förslag på bra rapporter, evenemang etc. som ni kan dela?
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Tack!

www.hig.se/vatgas

http://www.hig.se/vatgas

