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ersätta dagens gråa vätgas som ti l lverkas av naturgas, 

göra stål industr in fossi lfr i  genom att ersätta kol och koks som reduktionsmedel,  

dr iva fordon med bränslecel ler el ler med motorer som anpassats för vätgasdrift ,

lagra el från sol och vind. 

I  jul i  2020 lanserade EU-kommissionen sin vätgasstrategi för ett k l imatneutralt Europa. Strategins

målsättning är att vätgas ska utgöra en hörnsten för ett k l imatneutralt energisystem ti l l  år 2050.

EU-kommissionens långsikt iga förväntning är att vätgasen då ska stå för ca 25% av EU:s totala

energibehov. Grön vätgas förväntas minska koldioxidutsläppen genom att bl.a.;

Vätgas har använts inom industr in i  över hundra år och är idag en av de mest använda gaserna i

industr in. Över 90% av vätgasen i  Europa används idag i  ol jeraffinering och vid t i l lverkningen av

ammoniak och metanol.  Den vätgas som industr in använder idag är s.k.  grå vätgas vars

produktion ger upphov t i l l  relativt stora utsläpp av CO2. Grön vätgas produceras genom

elektrolys där vatten spjälks t i l l  vätgas och syrgas. Elektrolysprocessen förbrukar stora mängder

förnybar el v i lket gör att det framtida behovet av förnybar el kommer att växa mångfalt under de

kommande decennierna.

Vätgasekonomin är komplex och dess utveckl ing är beroende av en mängd ol ika faktorer som ska

samverka. Vätgasekonomins utveckl ing kommer att vara starkt beroende av så kal lad

sektorkoppling mellan ol ika energisystem. Med detta menar man att ol ika energiförbrukare

samarbetar och samverkar så att ol ika energiformer hela t iden utnytt jas så effektivt och f lexibelt

som möjl igt.  Omstäl lningen t i l l  ett mer vätgasbaserat energisystem kommer inte att ske över en

natt utan det handlar om en process som kommer att sträcka sig över t iotals år innan EU-

kommissionens målsättningar kan uppnås. Än så länge är antalet företag i  regionen som har

vätgasprojekt på gång mycket begränsat. 

Vätgasekonomin beräknas sammanlagt generera arbetst i l l fäl len för ca 1 mil jon välutbi ldade

arbetare inom EU år 2030. En övervägande del av dessa framtida arbetst i l l fäl len kommer att

härröra från produktionen av den gröna el som behövs för att t i l lverka vätgasen samt från

ti l lverkning av utrustning, infrastruktur,  service, forskning och utbi ldning som kommer att behövas

för att vätgasekonomin ska kunna växa. Att vara en del av det framtida vätgasekosystemet

behöver al ltså inte betyda att företaget producerar el ler använder vätgas utan en stor del av

affärsmöjl igheterna kommer att skapas i  andra delar av värdekedjan. 

Sammanfattning1
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För den regionala utveckl ingen av vätgasekonomin behövs nätverk där företag och andra aktörer

kan samverka, sköta intressebevakningen samt dela information och kunskap. Nätverken behövs

även för samordning av aktiv iteter samt för gränsöverskr idande samarbete och lobbying.

Den init iala utveckl ingen inom vätgasekonomin i  regionen kommer t i l l  stor del att drivas via större

och mindre pi lot- och demonstrationsprojekt.  Dessa projekt bör i  mån av möjl ighet fungera som

storskal iga försökslabb där regionens företag får möjl ighet att testa och utveckla sin teknik och

sina t jänster,  samt få erfarenhet och referenser så att de kan konkurrera både på den lokala och

den globala marknaden.

Även om den stora vätgasboomen förväntas l igga många år fram i t iden så gäl ler det att de

företag, organisationer och utbi ldningsinstitut som vi l l  vara med i  utveckl ingen hoppar på tåget

redan nu. De företag som tror på vätgasekonomins framtid borde därför delta i  nätverk,  hål la sig

ajour om vad som är på gång, utveckla och anpassa sina produkter och t jänster samt säkerstäl la

att man har t i l lgång t i l l  rätt kompetens. Sist men inte minst är det vikt igt att man är öppen för

samarbete med andra aktörer i  branschen.
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2 . 2  O m  F u t u r e  C l e a n t e c h  S o l u t i o n s

Future Cleantech Solutions är ett treårigt projekt som har pågått 2019-2021. Future Cleantech

Solutions projektets syfte har varit  att stärka den hål lbara utveckl ingen i  Kvarkenregionen genom

att skapa förutsättningar för cleantechföretag att ta del av nya affärs- och samarbetsmöjl igheter.

Projektet har driv its i  samverkan mellan regionala organisationer och bolag med stöd av EU-

programmet Interreg Botnia-Atlantica. 

Future Cleantech Solutions har f inansierats av Interreg Botnia-Atlantica, Österbottens förbund,

Region Västerbotten, Region Västernorr land, Umeå kommun, Skel lefteå kommun, Örnsköldsviks

kommun, Vasa stad, Karleby stad, Teknologicenter Merinova, Vasaregionens Utveckl ing AB (VASEK),

Karlebynejdens Utveckl ing AB (KOSEK),  Umeå Energi och Skel lefteå Kraft.

2 . 1  S c o p e  o c h  s y f t e

Denna utredning över vätgasekonomins rol l  och möjl igheter för små och medelstora företag ingår i

Future Cleantech Solutions samarbetet och omfattar hela dess verksamhetsområde (Västerbotten

och Örnsköldsvik samt Österbotten och Mellersta Österbotten). Utredningen har genomförts under

hösten 2021. Rapporten är gjord i  samarbete med H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia. 

Målsättningen med utredningen är att kart lägga hur regionens små och medelstora företag i

framtiden kan dra nytta av den t i l lväxt som förväntas inom vätgasekonomin både regionalt och

globalt.  Rapporten är ämnad för företag, kommuner och branschorganisationer som vi l l  få en bi ld

av hur vätgas används idag, hur vätgasekonomin förväntas utvecklas samt vi lka affärsmöjl igheter

detta kan skapa för regionens SME företag. Rapporten är skr iven för personer utan djupare

kemiska el ler tekniska förkunskaper och den innehål ler därför en del general iseringar och

förenkl ingar. 

Rapporten tar inte stäl lning t i l l  v i lka pol it iska beslut och eventuel la lagändringar som borde göras

för att gynna omstäl lningsprocessen. 

Bakgrund2

1

H2 Ecosystem Roadmap for  Ostrobothnia är  ett  vätgasnätverk för  aktörer  i  Österbotten,  F in land.
https://www.h2ecosystem.org/ 

1
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3 . 1  F a k t a  o m  v ä t g a s

Inledning3

Väte är det vanl igaste

och lättaste grundämnet. 

Det al l ra mesta av jordens

väte är bundet i  vatten. 

Vid normalt tryck och

temperatur är väte en

lukt-,  färg- och smaklös

men mycket lätt-

antändlig gas. 

Förbränning av vätgas

genererar inga CO2

emissioner. 

Vätgas måste produceras

och är därför inte en

energikäl la,  utan i  l ikhet

med elektr icitet att k lassa

som en energibärare. 

Ti l lverkningen av vätgas

kan däremot ge upphov

ti l l  betydande CO2

emissioner beroende på

vi lken t i l lverkningsmetod

som använts. 

Vätgas kan användas för

att lagra, transportera

och t i l lhandahålla energi.  

Det vanl igaste sättet att

lagra vätgas är i  kompri-

merad form vid 200–700

bar. Vätgasen bl ir

f lytande vid –253 grader

Celsius.

Vätgasen har lågt energi-

innehål l  per volymenhet

(ca en tredjedel jämfört

med biogas).

Små och medelstora företags ro l l  iden framtida globala vätgasekonomins ekosystem 6  (40)



3 . 2  V ä t g a s e n s  a n v ä n d n i n g  o c h  p r o d u k t i o n  i d a g

Vätgas har använts inom industr in i  över hundra år och är idag en av de mest använda gaserna i

industr in. I  dagsläget används vätgasen nästan uteslutande som råvara i  kemi- och raff inerings-

industr in. I  Europa används för närvarande vätgas motsvarande ca 340 TWh per år.  Över 90% av

vätgasen i  Europa används idag i  raff inering (för att avlägsna svavelföreningar) och vid

ti l lverkningen av ammoniak (används i  främsta hand för t i l lverkning av gödningsmedel) och

metanol.  Vätgasen används även vid t i l lverkning av vitaminer och andra läkemedelsprodukter samt

vid värmebehandling, glasti l lverkning och svetsning.

Cirka 95% av vätgasen som används i  Europa produceras från fossi la råvaror,  i  praktiken genom

ångreformering av naturgas (kal las al lmänt för grå vätgas).  Det mesta av de återstående fem

procenten uppkommer som biprodukter i  den kemiska industr ins ol ika processer. I  dagsläget utgör

den så kal lade gröna vätgasen mindre än en procent av den globala vätgas produktionen. 

Figur 1 .  Den totala förbrukningen av vätgas inom EU 2019 

3 . 3  V ä t g a s e n s  m i l j ö k l a s s e r  

ångreformering av gas,

elektrolys där vatten spjälkas t i l l  vätgas och syrgas,

nedbrytning av metan t i l l  vätgas och kol genom pyrolys.

Som redan konstaterats så kan vätgas produceras på ol ika sätt med ol ika råvaror och ol ika teknik.

De vanl igaste teknikerna; 

Hydrogen Roadmap Europe. January 2019

2

2
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Vid sidan av de ovanstående finns det en mängd andra tekniker och metoder för vätgasfram-

stäl lning som testas men de f lesta av dessa är fortfarande i  utveckl ingsstadiet. Det är trol igt att

det i  framtiden kommer att f innas f ler metoder att producera vätgas utan direkta el ler indirekta

CO2 emissioner. 

Vi lken teknik och vi lken råvara som används har en avsevärd betydelse för hur mil jövänl ig vätgasen

är. Vätgas som produceras genom ångreformering är inte speciel lt  mi l jövänl ig eftersom

produktionen ger upphov t i l l  relativt stora utsläpp av CO2. Den stora satsning på vätgas som nu

görs inom EU och globalt är naturl igtvis inr iktad på att gasen ska produceras med så små CO2

emissioner som möjl igt.  

Vätgasen delas ofta in i  ol ika färger som anger vi lken produktionsteknik som använts och därmed

hur mil jövänl ig den är. Vätgasen är ju såsom tidigare konstaterats färglös så färgskalan är endast

symbolisk.  De mest använda (och ursprungliga) färgkoderna är grå – blå – grön. På senare t id har

det även t i l lkommit en mängd andra färger med syfte att fånga upp andra produktionsmetoder än

de som täcks in av de tre ursprungliga färgkoderna . 

Turkos – vätgas t i l lverkad med metan som råvara. Kolet tas t i l lvara i  fast form och kan

användas för andra ändamål i  industr in. 

Rosa - samma ti l lverkningsprocess som grön vätgas men med kärnkraft som energikäl la.

Brun/svart – Vätgas t i l lverkad med kol som råvara. 

De ”nya” färgkoderna som ibland används är bl.a.:

Figur 2.  Vätgasens huvudklasser  och dess ungefär l iga CO2 emiss ion 4

Se t .ex.  https://globalenergyinfrastructure.com/art ic les/2021/03-march/hydrogen-data-tel l ing-a-story/

https://theconversat ion.com/why-green-hydrogen-but-not-grey-could-help-solve-cl imate-change-162987 

3

4
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I  v issa sammanhang används begreppen ”fossi lfr i  vätgas” el ler ”ren vätgas” som samlingsnamn på

alla former av vätgas som är mer el ler mindre koldioxidneutrala. För att uppnå de eftersträvade

mil jöeffekterna (minskade koldioxidutsläpp) är det avgörande att vätgasen är producerad från

förnybara energikäl lor.  Den typ av vätgas som är mest i  fokus och som man räknar med att kommer

att utgöra den mesta av den framtida vätgasproduktionen är vätgas producerad genom elektrolys

med vind- och sol som energikäl la  .  Detta innebär att behovet av förnybar el kommer att öka

vartefter att produktionen av vätgas genom elektrolys växer. Forskare och experter räknar även

med att blå, turkos och i  v iss mån även rosa vätgas kommer att vara vikt iga alternativ som kommer

att utvecklas och byggas ut paral lel l t  med att den gröna vätgasen expanderar. 

5

3 . 4  H u r  f a r l i g  ä r  v ä t g a s e n ?

Vätgasen är omgärdad av en del rykten och myter om dess brand- och explosionsrisk.  Faktum är

att vätgasen är k lassad som extremt brandfarl ig. Produktion, lagring, transport och användning av

vätgas styrs därför av en rad säkerhetsbestämmelser. 

Vätgas brinner i  luft med en nästan osynl ig låga och en temperatur på omkring 2 000°C. Vid

ful lständig förbränning av vätgas bi ldas enbart vattenånga, men ingen rök. Vätgasen brinner med

osynl ig låga vi lket är en nackdel ur olycksr isk- och säkerhetssynpunkt. Vätgasen brinner ungefär t io

gånger fortare än andra gaser och kan i  värsta fal l  explodera ifal l  den kommer i  kontakt med luft

(el ler syre).  Den s.k.  knal lgas som bi ldas då vätgas och luft blandas är lättantändlig och explosiv,

men kan inte självantända. 

Vätgas är mer än 14 gånger lättare än luft och försvinner snabbt i  öppna utrymmen. Vid eventuel la

läckage inomhus st iger den lätta vätgasen därför relativt snabbt uppåt.  

Vätgasen är redan i  dag den mest vanl iga industr igasen. Industr in har i  över 50 år använt vätgas i

s ina processer vi lket gör att man utvecklat metoder och rutiner för att producera, lagra, trans-

portera och använda vätgas på ett säkert sätt.  Olyckor med vätgas är relativt säl lsynta med

beaktande av hur vanl igt förekommande den är i  industr iel la processer. När det gäl ler ”nyare”

användning av vätgas såsom t.ex. fordon, uppvärmning och industr iprocesser så jobbar man hela

tiden på att utveckla såväl tekniken som hanteringen för att minimera r iskerna för läckage, brand

och explosioner. 

En aspekt som ofta betonas är att även om industr in har lång erfarenhet av säker hantering av

vätgas så gäl ler det att detta säkerhetstänk och den kompetensen f inns med när vätgas-

användningen ökar inom många nya branscher där man inte har erfarenhet av att hantera vätgas. 

I  ett globalt perspektiv ser man också att den ökande hanteringen av stora mängder vätgas kan

utgöra en terrorr isk.  Eftersom vätgas är så väldigt lättantändlig kan tankfartyg, lagringsplatser etc

utgöra potentiel la mål för terrorister.  

EU strategy on hydrogen f inal  (Ju ly  2020)5
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Förväntningarna på vätgasens rol l  i  framtida energisystem har vuxit kraft igt de senaste åren och

är i  dagsläget högt uppskruvade. I  Europa är det framföral lt  EU:s nya vätgasstrategi som har gjort

att industr in,  pol it iker,  forskare, media och även al lmänheten har fått upp ögonen för vätgasens

potential .  I  ju l i  2020 lanserade EU-kommissionen en vätgasstrategi för ett k l imatneutralt Europa.

Strategins målsättning är att vätgas ska utgöra en hörnsten för ett k l imatneutralt energisystem ti l l

år 2050. EU-kommissionens långsikt iga förväntning är att vätgasen ska stå för ca 25% av EU:s

totala energibehov år 2050.

Förhoppningen är att ökad produktion av grön vätgas ska minska koldioxidutsläppen på en rad

områden  .  Den förväntas framföral lt ;

4 . 1  E U : s  v ä t g a s s t r a t e g i  

Trender inom vätgasekonomin4

6

ersätta dagens

gråa vätgas som

ti l lverkas av

naturgas

göra stål industr in

fossi lfr i  genom att

ersätta kol och

koks som

reduktionsmedel

driva fordon med

bränslecel ler el ler

motorer som

anpassats för

vätgasdrift

lagra el från sol

och vind

EU Strategin använder termen ”ren vätgas” men eftersom strategin pr ior i terar  vätgas baserad på v ind- och solenergi

så används termen ”grön vätgas” genomgående i  denna rapport .  

6
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investeringarna i  elektrolysanläggningar uppskattas l igga mellan 24 och 42 mil jarder euro,

för att t i l lhandahålla den el som krävs,  beräknas 220–340 mil jarder euro krävas för att bygga

ut produktionskapaciteten för sol- och vindenergi ,  samt direktansluta dessa t i l l

elektrolysanläggningarna,

investeringar för att utrusta befint l iga anläggningar med avski l jning och lagring av koldioxid

uppskattas t i l l  cirka 11  mi l jarder euro,

dessutom kommer investeringar på 65 mil jarder euro att behövas för transport,  distr ibution och

lagring av vätgas, samt för tankstationer för vätgas.

Enl igt EU:s vätgasstrategi ska vätgasproduktionen byggas ut kraft igt i  Europa, från dagens

omkring 60 megawatt t i l l  40 gigawatt instal lerad kapacitet 2030. Som en föl jd av detta räknar EU

med att det kommer att göras investeringar i  vätgasekonomin på minst 320 mil jarder euro fram ti l l

2030. Dessa beräknade investeringar fördelar s ig enl igt föl jande: 

Såsom tidigare konstaterats så kommer den framtida produktionen av grön vätgas med största

sannolikhet att baseras på elektrolys med grön el som energikäl la. Detta innebär att det framtida

behovet av förnybar el kommer att växa mångfalt under de kommande decennierna. De f lesta

beräkningar och analyser visar att denna t i l lväxt kommer att baseras på en kraft ig utbyggnad av

vind- och solkraftverk. 
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Så som framgår av f igur 3 så beräknas EU:s elproduktion öka med ca 1 000 TWh t i l l  år 2050. Under

samma tidsperiod beräknas användningen av kol och ol ja för elproduktion fasas ut nästan helt.

Den totala effekten av detta är att sol- och vindenergi beräknas stå för ca 45 % av den totala

elproduktionen inom EU år 2050. 

Trots denna kraft iga utbyggnad av grön elproduktion så bedömer experterna att Europa inte

kommer att kunna bl i  s jälvförsörjande på vätgas. På grund av befolkningstätheten f inns det helt

enkelt inte t i l l räckl igt med utrymme att producera de enorma mängder förnybar el som beräknas

behövas för den framtida t i l lverkningen av grön vätgas. För de nordiska länderna är läget dock

annorlunda. Här är befolkningstätheten inte en l ika stor utmaning och möjl igheterna att bygga ut

vindkraftsproduktionen anses al lmänt vara väldigt gynnsamma (även om nästan varje vindkrafts-

projekt stöter på ett visst lokalt motstånd). Enl igt Nordic Energy Researchs ol ika scenarion så

kommer de nordiska ländernas sammanlagda elproduktion att öka från 455 TWh år 2020 ti l l  mel lan

650 och 950 TWh år 2050. År 2050 beräknas vindkraften stå för mellan 40% och 50% av den

totala elproduktionen i  de nordiska länderna. 

Det f inns en stark synergi mellan utbyggnaden av vindkraften och den framtida produktionen av

grön vätgas. Vätgasen har en potential att skapa både en ”push och pul l”  effekt på utbyggnaden

av förnybar el-produktion. Behovet av mer grön vätgas skapar ett behov av mer produktion av

förnybar el.

Figur 3.  Beräknad framtida elprodukt ion inom EU
7

https://blog.energybrainpool .com/en/eu-energy-out look-2050-how-wi l l-europe-evolve-over-the-next-30-years-3/7

Små och medelstora företags ro l l  iden framtida globala vätgasekonomins ekosystem 12  (40)

https://blog.energybrainpool.com/en/eu-energy-outlook-2050-how-will-europe-evolve-over-the-next-30-years-3/


Produktionen av förnybar energi är däremot ofta väderberoende (vind och sol)  v i lket skapar behov

av att kunna lagra och buffra den producerade energin. Genom att producera vätgas av vind- och

solkraftverkens överskottsproduktion kan f luktuationerna i  elproduktionen från dessa utjämnas.

Vätgasen kan sedan distr ibueras och användas i  ol ika industr iprocesser,  el ler användas i  ett

senare skede för att generera elektr icitet när behovet av förnybar el är större än t i l lgången. 

Figur 4.  Beräknad förbrukning av vätgas inom ol ika segment år  2030 och 2050. 8

Från ett nordiskt perspektiv är al ltså vis ionerna och förväntningarna på vätgasens rol l  i  Europas

framtida energisystem väldigt höga. Det handlar inte bara om att lösa kl imatproblematiken utan

man har även förväntningar på att omstäl lningen t i l l  ett vätgassamhälle ska skapa en helt ny

industr i  där Finland och Sverige ska l igga i  framkant och kunna bl i  ett center för denna nya

energisektor.  Ett framtida vätgassamhälle anses även ha potential att göra Sverige och Finland

mer el ler mindre självförsörjande på grön energi.  

Samtidigt f inns det många skeptiker som anser att v is ionerna är al ltför högtflygande och baserade

på förväntade tekniska landvinningar som knappt ens f inns på r itbordet ännu. Faktum är att de

faktiska investeringarna i  grön vätgas på global nivå fortfarande är marginel la i  jämförelse med

de investeringar som görs i  förnybar energiproduktion, elektr if ier ing av transportsektorn m.m. 

https://www.fch.europa.eu/sites/default/f i les/Hydrogen%20Roadmap%20Europe_Report .pdf8
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Vätgasekonomin beräknas sammanlagt generera arbetst i l l fäl len för ca 1 mil jon välutbi ldade

arbetare inom EU år 2030, och upp t i l l  5,4 mil joner år 2050  .  Av dessa 1 mil jon nya arbetst i l l fäl len

beräknas ca 500 000 genereras inom ti l lverkning av utrustning för produktion och distr ibution av

vätgas samt infrastruktur för vätgasanvändning. Ytterl igare ca 350 000 arbetst i l l fäl len beräknas

genereras inom utveckl ing och t i l lverkning av bränslecel ler ,  specialkomponenter och applikationer

för s lutanvändning.

I  EU-kommissionens rapport ”Hydrogen generation in Europe: Overview of costs and key benefits”

görs en uppskattning av vätgasekonomins förväntade direkta och indirekta effekt på framtida

arbetsplatser.  Beräkningen är gjord utgående från antalet arbetsplatser som uppskattas skapas

per mil jard euro som investeras i  vätgasekonomin. 

År 2020 uppgick de sammanlagda globala investeringarna i  omstäl lningen t i l l  förnybar energi t i l l

ca 435 mil jarder euro .  De direkta investeringarna i  produktion, distr ibution och användning av

grön vätgas uppgick under samma period t i l l  endast 1 ,3 mil jarder euro. 

Vem som i s lutändan får rätt om vätgasens framtida betydelse lär historien utvisa, men med tanke

på de enorma satsningar som planeras inom branschen så är det ändå trol igt att vätgasen kommer

att få en betydande rol l  i  framtidens energisystem. Detta innebär att företag som vi l l  ta del i  den

utveckl ingen bör fundera över s in direkta el ler indirekta rol l  i  detta framtida ekosystem. 

9

4 . 2  K o m m e r  E U : s  s a t s n i n g  p å  v ä t g a s  a t t  g e n e r e r a  m e r

a r b e t s t i l l f ä l l e n ?  

10

Figur 5.  Uppskattning av hur  många nya arbetst i l l fä l len ( 1000) som skapas per mi l jard euro som investeras i  vätgas-

ekonomin 11

https://assets.bbhub. io/profess ional/s i tes/24/Energy-Transi t ion- Investment-Trends_Free-Summary_Jan2021.pdf

Hydrogen Roadmap Europe. January 2019

European Commiss ion,  Hydrogen generat ion in Europe: Overv iew of key costs  and benef i ts .  Ju ly  2020

9

10

11
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Anmärkningsvärt i  ovanstående tabel ler är den höga andelen arbetst i l l fäl len som beräknas uppstå

som en indirekt effekt av kommande investeringar i  vätgasprojekt.  Att vara en del av det framtida

vätgasekosystemet behöver al ltså inte betyda att man producerar el ler använder vätgas. En

övervägande del av de framtida arbetst i l l fäl len som den växande vätgasekonomin förväntas

generera kommer inte att vara direkt kopplade t i l l  företag som producerar,  transporterar el ler

använder vätgas. Dessa arbetst i l l fäl len kommer i  stäl let att härröra från bl.a. t i l lverkning av

utrustning, infrastruktur,  service, forskning, utbi ldning etc. som kommer att behövas för att

vätgasekonomin ska kunna växa. 

Produktionen av grön el kommer al ltså att stå för den absolut övervägande delen av de direkta

och indirekta nya arbetst i l l fäl lena. Men även t i l lverkning och underhål l  av maskiner och utrustning

beräknas generera en betydande del av de framtida arbetst i l l fäl lena som den expanderande

vätgasekonomin förväntas ge upphov t i l l .  Dessa delar av värdekedjan är al ltså inte al lt id beroende

av att företagen befinner s ig i  närheten av själva produktionen el ler användningen av vätgasen. 

Som framgår av tabel len ovan, så beräknas en stor del av de framtida arbetst i l l fäl lena som

vätgasekonomin genererar att härröra från produktionen av den gröna el som behövs för att

t i l lverka vätgasen. 

Figur 6.  Beräknat antal  nya arbetst i l l fä l len ( 1000) som skapas per mi l jard euro som investeras i  vätgasekonomin -

fördelat på di rekta och indirekta arbetst i l l fä l len.  

F igur  7.  Beräknat antal  nya arbetst i l l fä l len ( 1000) som skapas per mi l jard euro som investeras i  vätgasekonomin –

fördelat på värdekedjan och sektor .  
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4 . 3  V i s i o n e r  o c h  p l a n e r  f ö r  h u r  v ä t g a s e k o n o m i n  k o m m e r  a t t

u t v e c k l a s

Det uppstår al lt id effektförluster vid omvandling mellan ol ika energiformer vi lket har en negativ

inverkan på den totala verkningsgraden. En grundinstäl lning som de f lesta verkar överens om när

det gäl ler omstäl lningen t i l l  ett koldioxidneutralt samhälle är därför att elektr if ier ing bör vara

prioritet #1 närhelst fossi l  energi ska ersättas. Elektr if ier ing kan innefatta både direktanslutning t i l l

elnätet el ler batteridrift .  

De processer som inte är r iml iga att elektr if iera bör i  s in tur ersättas med andra utsläppsfr ia

energikäl lor varav vätgas förväntas utgöra ett konkurrenskraft igt alternativ i  många fal l .  Tanken är

al ltså inte att vätgas ska konkurrera med el- och batterisektorn utan i  stäl let ska dessa

komplettera varandra så att varje teknik används där den gör mest nytta.  Målsättningen är att

skapa helt nya energisystem där förnybar el och grön vätgas utnytt jas optimalt i  så kal lade

sektorövergripande nätverk (s.k.  Sector coupling). I  dessa energisystem kan man således utnytt ja

vätgasens möjl ighet att lagra energi samtidigt som man effektivt kan kanalisera energin dit där

den för ögonblicket behövs bäst. 

Figur 8.  Vätgasens f ramtida sektorövergr ipande nätverk.  12

Såsom tidigare konstaterats så är vätgasen inte en energikäl la utan en energibärare. I  l ikhet med

elektr icitet så kommer även vätgasen att ha en mängd ol ika användningsområden och den kommer

även att produceras på många ol ika sätt.  Det pågår mycket forskning och utveckl ing inom

ti l lverkning, lagring, distr ibution och användning av vätgas just nu. Fokus l igger bl.a. på att sänka

kostnaderna för t i l lverkningen av elektrolysörer,  öka elektrolysörernas effektiv itet,  utveckla nya

metoder att producera vätgas samt effektiv isera lagring och transport av vätgas. 

https://irena.org/energytransi t ion/Power-Sector-Transformation/Hydrogen-from-Renewable-Power 12
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grön vätgas som ersättning för den gråa vätgas som processindustr in använder idag, 

grön vätgas som ersättning för kol & koks i  stålproduktion,

grön vätgas som alternativ t i l l  fossi lgas för uppvärmning och energi i  hushål l  och företag, 

grön vätgas som drivmedel för tunga transporter,  

grön vätgas för t i l lverkning av ammoniak el ler som råvara vid t i l lverkning av metan el ler andra

s.k.  elektrobränslen (e-bränslen) som kan ersätta fossi la bränslen inom såväl person- som

godstransportsektorn,

grön vätgas som energi lagring/buffert för vindkraft.  

Förväntningarna på vätgasekonomins möjl igheter att reducera samhällets koldioxidbelastning är

som tidigare konstaterats höga inom EU och det f inns en mängd områden där vätgasen förväntas

få stor betydelse framöver. Dessa är bl.a.:  

Som tidigare konstaterats i  denna rapport så är planerna och vis ionerna för en framtida

vätgasekonomi högt uppskruvade men det f inns fortfarande en hel del f laskhalsar som bromsar

utveckl ingen. Vätgasekonomins utveckl ing karaktäriseras av ett s.k.  ”hönan och ägget” förhål lande

som gör att utveckl ingen inom ett segment måste tajmas med andra segment för att man ska

uppnå de synergier som behövs för att utveckl ingen ska ta fart.  Stora, såväl som små, pi lot- och

demonstrationsprojekt kommer att få stor betydelse för den init iala utveckl ingen av

vätgasekonomin, både globalt och regionalt.  

Vätgasekonomin är komplex och dess utveckl ing är beroende av en mängd ol ika faktorer som ska

samverka. Vätgasekonomins utveckl ing kommer att vara starkt beroende av så kal lad

sektorkoppling mellan ol ika energisystem. Al ltså, att ol ika energiförbrukare (uppvärmning, industr i ,

transport) samarbetar och samverkar så att ol ika energiformer (el ,  vätgas, naturgas, biogas,

biobränslen mm) hela t iden utnytt jas så effektivt som möjl igt samt att de ol ika sidoprodukterna

kan t i l lvaratas och utnytt jas i  andra industr iprocesser. 

Det f inns i  dagsläget ingen befint l ig marknad för grön vätgas. Grön vätgas är fortfarande för dyr

för att konkurrera med grå vätgas i  industr iprocesserna, och de stora satsningarna på grön vätgas

har ännu inte kommit så långt att grön vätgas har hunnit bl i  en handelsvara. Detta stäl ler

ytter l igare krav på att de init iala vätgasprojekten samverkar så att det skapas balans i  t i l lgång

och efterfrågan på den gröna vätgasen. 

Omstäl lningen t i l l  ett mer vätgasbaserat energisystem kommer inte att ske över en natt utan vi

talar om en process som kommer att sträcka sig över t iotals år innan EU kommissionens målsätt-

ningar kan uppnås. Det f inns ol ika idéer och strategier om hur övergången t i l l  mer vätgasbaserade

energisystem ska gå t i l l .  De f lesta experter verkar dock vara överens om att man ur ett globalt

perspektiv i  första hand bör fokusera på att byta ut industr ins nuvarande användning av grå

vätgas t i l l  blå el ler grön vätgas. 

4 . 4  V i k t i g a  f a k t o r e r  s o m  k o m m e r  a t t  p å v e r k a  v ä t g a s e k o n o m i n s

u t v e c k l i n g  

Små och medelstora företags ro l l  iden framtida globala vätgasekonomins ekosystem 17  (40)



Först därefter bör man successivt ersätta annan användning av fossi l  energi med ol ika lämpliga

vätgaslösningar. Lokalt och regionalt kommer det naturl igtvis att f innas andra drivkrafter och

prioriter ingar som gör att fokus för omstäl lningen kommer att l igga på andra sektorer.  Ett sånt

exempel är de stora satsningarna på fossi lfr i tt  stål som nu görs och som trol igtvis kommer att vara

den stora drivkraften för vätgasekonomins utveckl ing i  norra Sverige och Finland. 

Ti l l  de mer övergripande faktorerna som påverkar utveckl ingstakten hör pol it iska beslut,  och

möjl igheter t i l l  bidrag för forskning & utveckl ing samt byggande av pi lotanläggningar. Dessa är

naturl igtvis v ikt iga och det f inns såväl nationel la som EU-utredningar och strategiska rapporter

som redogör för vi lka regeländringar som borde göras samt vi lka bidragsmöjl igheter som finns.

Båda dessa områden är dock al ltför omfattande för att redovisas i  denna rapport så för den som

är intresserad av mer information inom dessa områden hänvisas t i l l  l istan över externa länkar i

Bi laga 1.  

Jämfört med kontinentala Europa brottas Sverige och Finland med en del nackdelar och brister

som i v iss mån r iskerar bromsa vätgasekonomins utveckl ing i  regionen.

4 . 4 . 1   R e g i o n e n s  s t y r k o r  o c h  s v a g h e t e r  

- En annan nackdel är att Finland och

Sverige i  stort sett saknar infrastruktur för

distr ibution och användning av naturgas. I

kontinentala Europa finns redan väl

utbyggda nätverk för distr ibution av

naturgas och man räknar med att delar av

detta nät kommer att kunna användas för

distr ibution av vätgas i  framtiden, endera

som ren vätgas el ler som inblandning

(blending) med andra gasformer. 

- Det faktum att Finland och Sverige är

små länder med små ekonomier gör också

att f inansieringen av storskal iga vätgas-

och vindkraftsprojekt ofta kan bl i

utmanande när det inte f inns t i l l räckl igt

med starka lokala el ler inhemska

finansiärer.  

- Vi har relativt få företag som i dagsläget

använder vätgas i  s ina processer. Det

innebär att den samlade erfarenheten av

vätgashantering är rätt begränsad, och den

spetskompetens som finns är koncentrerad

hos en l i ten skara aktörer.  Detta är

naturl igtvis ett problem för de företag som

står i  beråd att satsa på vätgasekonomin

och behöver hitta personal el ler

utomstående experter med kompetens och

erfarenhet. Men, det är också en utmaning

för utbi ldningsinstituten när de ska starta

upp nya kurser och utbi ldningar inom

vätgasbranschen. Bristen på personer med

spetskompetens kan göra det svårt att få

tag på kompetenta utbi ldare.

- En annan utmaning är att Finland och

Sverige i  vätgassammanhang är relativt

anonyma inom EU och därmed lätt förbises

när de stora vätgasstrategierna dras upp. 
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Det f inns dock även en hel del posit iva aspekter som trol igtvis kommer bidra t i l l  vätgasekonomins

utveckl ing i  regionen.

+ Det stora antalet värmekraftverk i

kombination med välutbyggda

fjärrvärmenät erbjuder goda möjl igheter

att bygga effektiva system där spi l lvärmen

från elektrolysörer kan utnytt jas. 

+ Både Finland och Sverige är kända för ett

f lexibelt och hög-kval itativt

utbi ldningssystem. Det f inns med andra ord

goda förutsättningar att fy l la det

kunskapsgap som för t i l l fäl let f inns

avseende vätgas, både på

yrkesutbi ldnings- och högskolenivå. 

+ Finland har ett välutbyggt elnät som

beräknas klara av de ökade f lödena av

förnyelsebar el från de stora

vindkraftsparkerna i  västra och norra

Finland under en relativt lång t id framöver.

I  Sverige är läget tyvärr inte l ika gynnsamt

och här råder redan kapacitetsbrist när det

gäl ler att distr ibuera stora mängder el från

norra t i l l  mel lan och södra Sverige. Men, å

andra sidan så kan en väl utbyggd

vätgasinfrastruktur i  framtiden eventuel lt

jämna ut en del av de värsta

kapacitetstopparna. 

+ Ti l l  de posit iva aspekterna hör bland

annat att det i  regionen f inns goda

möjl igheter att bygga ut

vindkraftsproduktionen. I  både norra

Sverige och Finland pågår för närvarande

en omfattande projektering av nya

vindkraftsparker och ytter l igare f ler planer

l igger och väntar på att projekteringen ska

komma i gång. 

+ Det har på senaste t id, framföral lt  i  norra

Sverige, lanserats ett f lertal verkl igt

storskal iga vätgas projekt.  Dessa projekt

kommer med al l  säkerhet att agera motor

och driva på vätgasekonomins utveckl ing

på både den svenska och f inska sidan av

Bottenviken. 

+ Både Finland och Sverige har en

omfattande massa- och pappersindustr i

som i s in tur har t i l lgång t i l l  stora volymer

sidoprodukter (t .ex. l ignin) och biobränslen

(grot) samt biogen koldioxid. Dessa kan

ti l lsammans med vätgas användas för att

producera ol ika former av syntetiska

bränslen. 

Sektorövergripande synergier

En vikt ig faktor som i princip gäl ler för al la ol ika produktions- och användningsformer för vätgasen

är behovet att optimera så kal lade sektorövergripande synergier.  För att utnytt ja vätgasekonomins

ful la potential bör produktionen av vätgas så långt som möjl igt integreras i  andra industr i-

processer där elöverföring, biprodukter,  överskottsvärme, lagringskapacitet m.m. kan utnytt jas

maximalt.  Detta behöver dock inte betyda att vätgasproduktionen al lt id bör ske i  anslutning t i l l

industr ianläggningar,  beroende på förutsättningarna kommer det ibland vara mer optimalt att

vätgasti l lverkningen sker i  nära anslutning t i l l  s jälva elproduktionen.

4 . 4 . 2   V i k t i g a  b y g g s t e n a r  i  u t v e c k l i n g s p r o c e s s e n
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Lagring och distribution 

En fråga som kommer att ha stor betydelse för vätgasekonomins utveckl ing är hur lagring och

distr ibution av vätgasen ska hanteras. Så som tidigare konstaterats så har vätgasen ett lågt

energi innehål l  per volymenhet vi lket gör att lagring och distr ibution av den i  gasform är mycket

utrymmeskrävande. 

I  dagsläget distr ibueras vätgasen så gott som uteslutande i  trycksatta behål lare (gasflaskor) som

transporteras med lastbi l .  Trycksättningen av gasen medför vissa effektförluster som ti l lsammans

med hanterings- och transportkostnaderna gör att lagring och distr ibution av stora mängder

vätgas i  trycksatta behål lare inte är optimalt.  Det pågår dock omfattande forskning inom området

och det är mycket möjl igt att metoden utvecklas så att den i  framtiden bl ir  effektiv även för

hantering av större f löden. 

Flytande vätgas är utrymmeseffektivt och ses av många som en väg framåt när mängderna vätgas

som ska lagras och transporteras ökar. För att omvandla vätgas t i l l  vätska måste den kylas ner t i l l

‑253 grader C vi lket än så länge är både resurskrävande och dyrt samt medför betydl igt större

effektförluster än trycksättning vi lket gör att metoden i  dagsläget ännu inte har s lagit igenom. 

Det forskas även mycket på andra ol ika lagringsformer för vätgasen, t .ex. att binda vätgasen t i l l

så kal lade organisk bärare ( l iquid organic hydrogen carr iers – LOHC). För en framtida storskal ig

vätgasekonomi är det många som förväntar s ig att ett omfattande ledningsnät för distr ibution av

vätgasen byggs ut.  Ledningsnät för vätgas förekommer i  dagsläget endast inom ett fåtal

avgränsade industr ik luster i  Sverige och Finland men det f inns inga r ikstäckande gasledningsnät,

varken för naturgas el ler vätgas. 
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Det f inns vis ioner för en framtida vätgaspipel ine som skul le binda ihop hela kusten runt Bottniska

viken och vidare ner t i l l  kontinenten men än så länge är detta endast långsikt iga vis ioner och det

är högst oklart huruvida dessa kommer att real iseras. Det mest trol iga är att vätgasekonomin

måste ta ordentl ig fart i  regionen innan en etablering av en pipel ine i  den storleksklassen kan bl i

aktuel l .  I  ett medellångt perspektiv är det mera trol igt att lokala industr ier går ihop och satsar på

interna pipel ines för en samordnad och effektiv lokal produktion, lagring och distr ibution av

vätgasen.

Vätgaskluster 

För att påskynda uppbyggnaden av vätgasekonomin nationel lt  och regionalt är det många som

förespråkar att det borde skapas så kal lade Vätgaskluster (Hydrogen Valleys).  Ett vätgaskluster

skul le innebära att t i l lverkningen och användningen av vätgas i  init ialskedet koncentreras t i l l

regioner där det f inns befint l iga industr ier som använder el ler kommer använda vätgas. Den

infrastruktur och kompetens som behövs för att hantera vätgas skul le således koncentreras t i l l

dessa kluster.  

Energibolagen 

Det är trol igt att energibolagen kommer att ha en vikt ig rol l  i  många framtida vätgasprojekt.

Elproducenternas vätgasintresse bottnar i  huvudsak i  att få avsättning för den producerade gröna

elen. Deras rol l  kan komma att omfatta al lt  från själva elproduktionen t i l l  vätgasproduktion, extern

försäl jning av vätgasen och/el ler egen användning av vätgasen som alternativ t i l l  dyr reglerkraft.

El-överföringskapaciteten

El-överföringskapaciteten i  stamnäten är också en faktor som antagligen kommer att driva på

vätgasekonomins utveckl ing. Stamnätens kapacitet i  Sverige, och på lång sikt även i  Finland,

kommer enl igt experterna inte att räcka t i l l  för att förf lytta de stora mängder vindkraftsel som

beräknas produceras i  norra delarna av de två länderna t i l l  de södra delarna där en stor del av

dagens elkonsumtion är koncentrerad. 
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Baserat på den omfattande diskussion som pågått den senaste t iden om vätgasens framtida

betydelse och omfattning så kunde man tro att grön vätgas redan är en etablerad energiform som

används f l i t igt i  ol ika sektorer.  Så är dock inte fal let,  utan i  dagsläget är antalet företag inom

Future Cleantech regionen   som har vätgasprojekt på gång mycket begränsat. Däremot f inns det

en del större och mindre projekt som har nått ol ika långt i  planeringsstadiet. En del av dom är

under uppbyggnad medan andra än så länge finns mer i  form av vis ioner. Nedan föl jer exempel på

några av dessa projekt.

5 . 1  V i l k a  v ä t g a s s a t s n i n g a r  ä r  p å  g å n g  i n o m  r e g i o n e n  o c h  i

n ä r o m r å d e t ?

Vätgasekonomins potential
inom Future Cleantech
Solutions regionen 

5

13

S v e r i g e

Hybrit

Även om anläggningen inte l igger inom Future Cleantech Solutions verksamhetsområde så

går det inte att bortse från SSAB:s,  LKAB:s och Vattenfal ls stora Hybrit  satsning när det

gäl ler vätgasprojekt på den svenska sidan av Bottenviken. Syftet med Hybrit  är att producera

fossi lfr i tt  stål med hjälp av vätgas istäl let för koks och stenkol.  Hybrit  är en av de få

vätgassatsningar som faktiskt har kommit i  gång och som redan är i  dr ift .  Än så länge

handlar det bara om en (stor) pi lotanläggning men det f inns seriösa planer på att stegvis

skala upp den t i l l  ful lskal ig produktion. Vartefter denna stora satsning förverkl igas så kommer

den att bl i  en vikt ig motor för vätgas-branschens utveckl ing i  hela norra Sverige och även i

norra Finland.

H2 Green Steel

En l iknande satsning som Hybrit  är den anläggning som H2 Green Steel planerar att bygga

upp i  Boden. Även denna anläggning syftar t i l l  att producera fossi lfr i tt  stål med hjälp av

vätgas. 

Västerbotten och Örnsköldsv ik  samt Österbotten och Mel lersta Österbotten13
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Liquid Wind och Övik Energi

Göteborgsföretaget Liquid Wind kommer att bygga en relativt stor anläggning för t i l lverkning

av vätgas samt vidareförädling t i l l  E-metanol i  Örnsköldsvik.  Anläggningen utvecklas i

samarbete med Övik Energi och den kommer att l igga i  anslutning t i l l  värmekraftverket i

Örnsköldsvik.  Bränslet framstäl ls genom att kombinera återvunnen biogen koldioxid från

kraftvärmeverket med vätgas som framstäl ls från grön el.  E-metanolen som ti l lverkas är

därmed koldioxidneutral och ämnad att användas som fartygsbränsle som ersättning för

fossi la bränslen. Projektet är ett intressant exempel på hur man kan optimera användningen

av sidoprodukter/avfal l  från de ol ika processerna; Spi l lvärmen från elektrolysörerna kan

utnytt jas i  Övik Energis värmeproduktion medan Liquid Wind kan t i l lvarata och använda den

biogena koldioxid som genereras vid kraftvärmeverkets förbränning. 

Oazer

Oazer är ett av de få företag i  regionen som redan har en befint l ig produktion och en

etablerad verksamhet inom vätgasbranschen. Oazer utvecklar,  monterar och säl jer

vätgastankstationer i  ol ika storlekar. Konceptet bygger på småskal iga anläggningar som

instal leras och distr ibueras i  containrar.  En del av modellerna har integrerad

vätgasti l lverkning. Än så länge har man inte sålt så många anläggningar men man för

diskussioner med många potentiel la projektpartners och räknar med att verksamheten ska ta

fart inom den närmaste t iden. 

Hycamite

Hycamite i  Karleby är ett av de få f inska företag i  FCS-regionen som har ett konkret

vätgasprojekt på gång. Hycamite bygger en ny ful lskal ig pi lotanläggning i  Karleby där man

kommer att producera vätgas och kol genom en patenterad termokatalyt isk sönderdelning av

biogas och/el ler naturgas. Processen gör att man ur ett fossi l t  bränsle kan skapa ett

koldioxidneutralt bränsle samtidigt som man producerar rent kol som kan användas i  andra

industr iprocesser. Anläggningen börjar byggas under våren 2022.

H-Flex-E

Wärtsi lä Finland har t i l lsammans med energibolagen Vasa Elektr iska och EPV Energia samt

Vasa stad init ierat ett projekt som syftar t i l l  att producera grön vätgas som i s in tur kan

lagras och användas för elproduktion. Satsningen är ämnad som ett ful lskal igt demon-

strationsprojekt där de deltagande aktörerna har möjl ighet att testa och utveckla tekniken

och kunnandet inom vätgasti l lverkning, lagring och användning. Avsikten är att producera

vätgas när elpriset är lågt och samtidigt utnytt ja överskottsvärmen från vätgasti l lverkningen

för det lokala f järrvärmenätet el ler för lagring i  det stora underjordiska värmemagasinet.

Projektet som kommer att ha sin bas i  Vasa är ännu i  planeringsstadiet men beräknas vara i

drift  2024. 

F i n l a n d
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Wasagroup

Wasagroup, ett företag i  fastighets- och byggnadsbranschen, har planer på att skapa ett

byggnadskomplex i  Vasa som är helt s jälvförsörjande på energi.  Planen är att förse de nya

byggnaderna med solpaneler som i första hand ska användas för att driva bergvärme-

anläggningen samt verksamhetens övriga elförbrukning. Dessutom avser man instal lera en

småskal ig elektrolysanläggning för t i l lverkning av vätgas. Överskottsvärmen från vätgas-

ti l lverkningen används t i l l  uppvärmning av byggnaderna. Anläggningen kommer att förses

med bränslecel ler som använder den egna vätgasen för elproduktion under de t ider som

solpanelernas produktion inte räcker t i l l .  Elektrolysanläggningen dimensioneras så att man

kommer att få ett överskott av vätgas som i s in tur kan säl jas på den mobila vätgastank-

stationen som kommer att instal leras på fastigheten. Projektet i  Vasa är tänkt som ett

pi lotprojekt med syfte att konceptet ska kunna rul las ut i  andra l iknande byggen framöver.

P2X Solutions

P2X Solutions i  Harjavalta l igger geografiskt utanför FCS-regionen men är ett av de få

konkreta storskal iga vätgasprojekt i  Finland som redan är långt framskridet och därför

relevant att ta upp här. Vid anläggningen kommer man att instal lera storskal ig

elektrolysproduktion för vätgasti l lverkning. Vätgasen kommer delvis att ,  t i l lsammans med

infångad koldioxid från närl iggande industr ianläggningar,  förädlas vidare t i l l  syntetiska

bränslen. Projektet har nyss fått f inansiering och byggstart beräknas t i l l  våren 2022.

I  v i lken mån de lokala aktörerna kommer att ha möjl ighet att delta i  ovanstående projekt kommer

att variera från projekt t i l l  projekt.  En del av projekten har uttryckl igen målsättningen att fungera

som demonstrationsprojekt där ol ika aktörer har möjl ighet att testa och utveckla sin teknik och

sina t jänster.  Andra projekt är däremot mer inr iktade på den affärsmässiga aspekten och kommer

därför antagligen inte att erbjuda samma möjl ighet för regionala företag att delta annat än på

str ikta affärsmässiga premisser. 

Så som konstaterats t idigare i  denna rapport så förväntas de indirekta effekterna av den växande

vätgasekonomin bl i  betydl igt större än den t i l lväxt som kan direkt hänföras t i l l  t i l lverkning,

distr ibution och användning av vätgas. Eftersom en övervägande del av de framtida

arbetsti l l fäl lena beräknas uppkomma inom bl.a. t i l lverkning av utrustning, infrastruktur,  service,

forskning och utbi ldning så behöver företagen al ltså inte vara direkt involverade i

vätgashanteringen för att kunna ta del av det framtida vätgasekosystemet. 

Nedan föl jer några exempel på ol ika nischer inom vätgasekonomin där det redan idag finns

verksamma företag i  regionen, samt nischer där det f inns stor potential för regionens företag att

skapa nya affärsmöjl igheter. 

5 . 2  K a n  f ö r e t a g  i  E u r o p a s  u t k a n t  b l i  e n  d e l  a v  d e n  g l o b a l a

v ä t g a s e k o n o m i n ?  
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De stora teknologiföretagen i  regionen som har kärnkompetens inom elektr if ier ing är redan

involverade i  f lera delar av värdekedjan för såväl vätgasproduktion som vindkraft.  Detta omfattar

bl.a. transformatorer,  kylsystem, skyddsreläer,  frekvensomriktare, processtyrning och

systemintegration. Dessa produkter och t jänster är redan väl etablerade på den globala

marknaden och affärerna har stora förutsättningar att växa i  takt med utbyggnaden av

vätgasproduktion samt vind- och solkraftverk. I  v issa fal l  kan produkterna behöva anpassas t i l l

vätgasindustr ins behov medan det i  andra fal l  handlar om standardprodukter som inte behöver

skräddarsys. 

Underleverantörer

En betydande del av de stora teknologiföretagens råvaru- och komponentanskaffning samt

upphandlingen av externa konsultt jänster görs lokalt v i lket sannolikt betyder att även

underleverantörskåren kommer att dra nytta av den växande vätgasekonomin. Detta förstås under

förutsättning att underleverantörerna säkerstäl ler att de har den kompetens och utrustning som

behövs för att kunna leverera de nya produkter och t jänster som de stora teknologiföretagen

kommer att efterfråga. 

5 . 2 . 1    E l e k t r i f i e r i n g ,  e l - k o m p o n e n t e r  o c h  s t y r s y s t e m

Utbyggnaden av vindkraften i  norra Finland och Sverige kommer att både direkt och indirekt kunna

skapa nya affärsmöjl igheter för regionens lokala företag.

Projektering

Varje vindkraftsetablering föregås av r igorösa förstudier om projektens lönsamhet, tekniska

förutsättningar,  mi l jökonsekvenser m.m. Dessutom kräver projekten omfattande kontakter med

markägarna, lokalbefolkningen, myndigheter etc. plus ansökan om al la nödvändiga t i l lstånd,

bygglov m.m. Al lt  detta förutsätter lokal närvaro och god lokalkännedom. 

Byggnation och logistik

Även om vi inte har någon egen t i l lverkning av vindkraftverk i  regionen, så kan byggandet av själva

vindkraftsparken med ti l lhörande vägnät samt fundament för vindkraftsverken skapa en hel del

t i l l fäl l iga affärsmöjl igheter för lokala bygg- och anläggningsföretag. Transporten av torn, nacel ler

och vingar är en omfattande logist ikövning som oftast skapar arbetst i l l fäl len för de lokala

logist ikföretagen.

Anslutning ti l l  kraftnätet

Uppkopplingen av den färdiga vindkraftsanläggningen t i l l  kraftnätet kan även det skapa både

direkta och indirekta affärsmöjl igheter för regionens företag. För byggandet av anslutningen

behövs entreprenörer med resurser och kompetens att bygga kraft l injer men även al l  den teknik i

form av transformatorer etc. som behövs för s jälva inkopplingen. 

5 . 2 . 2    V i n d k r a f t s u t b y g g n a d



Förstudier och projektplanering 

Om och när storskal ig produktion av grön vätgas bl i r  aktuel lt  i  regionen kommer det att behöva

göras en mängd analyser och utredningar om projektens lönsamhet, de tekniska förutsättningarna,

mil jökonsekvenser m.m. Detta kräver bl.a. kunskap om markplaneringsprocesser,  l icensiering,

t i l lstånd gäl lande säkerhetsaspekter och f inansiering. Här kommer att f innas stora

affärsmöjl igheter för företag och experter med lokalkännedom, förutsatt att man besitter den

kompetens och sakkunskap som krävs. 

När det väl bl i r  dags att planera själva produktionsanläggningen kommer det även här att f innas

utrymme för lokala företag att hantera projektplaneringen och kanske även fungera som

systemintegratör. 
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5 . 2 . 3    V ä t g a s p r o d u k t i o n

Såsom nämnts ovan f inns det inom regionen ett f lertal företag som ti l lverkar de maskiner och den

utrustning som används i  dyl ika anläggningar. 

Service och underhåll

Driften av den färdiga anläggningen kan i  v iss mån göras på distans men service och underhål l  av

vindkraftverken kräver vanl igtvis rätt omfattande lokal närvaro i  form av specialutbi ldad personal.

Med andra ord så f inns även här framtida arbetst i l l fäl len. Ti l l  service och underhål l  kan även

räknas snöplogning och annat vägunderhål l  som krävs för att anslutningsvägarna t i l l  kraftverken

ska vara farbara året om. 
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Juridisk kompetens

De relativt få vätgasprojekt som init ierats i  regionen har visat att det f inns en stor kunskapsbrist

bland både myndigheter och företag när det gäl ler kännedom om vi lka lagar och regler som gäl ler

och hur dessa ska tolkas. För att råda bot på detta kommer det att behövas omfattande utbi ldning

av berörd personal,  men det kommer också att f innas behov av externa konsulter som kan bidra

med expertkunskap och support för både företag och myndigheter. 

Vätgaslagring och distribution

Som tidigare nämnts så är vätgasen en oerhört f lykt ig gas som stäl ler extremt höga krav på den

utrustning som används för lagring och distr ibution. Det betyder också att de företag som har

kompetens och utrustning för att designa och t i l lverka dessa tankar,  rör,  venti ler m.m. trol igtvis

kommer att vara efterfrågade i  framtiden, inte bara lokalt utan även på den globala marknaden. I

regionen f inns redan några företag som ti l lverkar utrustning som används t i l l  vätgaslagring. Det

finns även ett f lertal regionala företag som ti l lverkar utrustning för lagring och distr ibution av

andra gaser. Dessa företag torde ha goda förutsättningar att v idareutveckla sin produktportföl j  så

att man i  framtiden även kan t i l lverka utrustning som fyl ler kraven för vätgaslagring och

distr ibution. 

Säkerhet

Säkerhetskraven vid t i l lverkning och hantering av vätgas är r igorös eftersom vätgasen är lättf lykt ig

och dessutom lättantändlig. I  takt med att vätgasekonomin expanderar kommer därför även

efterfrågan på företag som kan t i l lhandahålla den kunskap och utrustning som behövs för att leva

upp t i l l  säkerhetskraven att växa. Här f inns trol igtvis goda framtida affärsmöjl igheter för regionens

branschföretag. En annan nisch med koppling t i l l  säkerhetskraven är de hårda krav som stäl ls på

belysningsarmaturer som används i  utrymmen där vätgas hanteras. I  regionen f inns redan idag

företag som utvecklar och t i l lverkar belysningsarmaturer som uppfyl ler de internationel la

standardiseringskraven (ATEX). 

Styrsystem, mätutrustning mm.

Såväl vindkraftsparker som vätgasproduktionsanläggningar i  al la storlekar kräver avancerade

styrsystem och annan IT-utrustning för att fungera. Ju mer de ol ika energiformerna integreras

desto mer komplexa bl ir  systemen, vi lket i  s in tur stäl ler al lt  högre krav på sofist ikerad mät-

utrustning och avancerade styrsystem. Inom regionen f inns ett f lertal företag som designar och

utvecklar dyl ika system som redan idag används i  befint l iga anläggningar. Denna typ av produkter

/tjänster har ingen geografisk begränsning och dessa branschföretag torde därför ha stora

möjl igheter att växa på den globala marknaden vartefter att vätgas- och vindkraftsbranschen

expanderar.
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Installation samt underhåll  av vätgasanläggningar

För att få arbeta med montering/instal lation av utrustning och maskiner som används för

vätgasti l lverkning och lagring krävs specif ik utbi ldning och formell  kompetens. I  dagens läge råder

det inom hela regionen brist på personal som har den utbi ldning och den formella kompetens som

krävs. Behovet av personal som har rätt att utföra vätgasrelaterade instal lations- och

servicearbeten torde öka mångfalt i  regionen varefter att f ler och f ler lokala vätgasprojekt

init ieras.

 

Utbildning

Som redan framgått f inns det stora brister i  kunskap och formell  kompetens på många ol ika plan i

regionen. Här f inns al ltså ett växande behov av skräddarsydda utbi ldningar och kurser för såväl

montörer,  experter,  myndighetsrepresentanter m.m. I  Luleå har man redan init ierat ett omfattande

program med utbi ldning och forskning inom vätgasbranschens ol ika segment. Detta omfattar bl.a.

Luleå tekniska universitets nylanserade t io-åriga program för utbi ldning av 500 civi l ingenjörer med

spetskompetens inom vätgasområdet. Det kommer dock att f innas både utrymme och behov av

lokala/regionala utbi ldningsinsatser för att täcka de behov och krav som uppkommer vartefter att

vätgasekonomin växer i  regionen. Här kunde det säkert f innas anledning för regionens

utbi ldningsinstitut ioner på båda sidorna Kvarken att se över möjl igheten att samarbeta och bygga

upp gränsöverskr idande utbi ldningsprogram.  

Regionens biogasproducenter och distr ibutörer är en av de få aktörer som redan har konkret

erfarenhet av att hantera energi i  gasform. Detta är en kompetens som säkert kommer att vara

värdeful l  när vätgasekonomin tar fart och det kommer att råda brist på företag och experter som

har erfarenhet av gasproduktion, -distr ibution och -användning. För biogasproducenterna kan det i

framtiden även bl i  intressant att använda vätgas och infångad koldioxid (CCU) för att producera

syntetiska bränslen (så kal lad e-bränslen).

Omvänt kan det i  framtiden även bl i  aktuel lt  att använda naturgas (och biogas) för att spjälka den

ti l l  vätgas och biokol.  På så vis skapas ett koldioxidfr itt  bränsle samt biokol (som är en efterfrågad

insatsvara i  många industr iprocesser).  

5 . 2 . 4    B i o g a s p r o d u c e n t e r

Den stora satsning som förväntas inom vätgasekonomin kommer självfal let att kräva stora mängder

kapital för att kunna real iseras. För att stötta dessa investeringar har det redan init ierats ett

f lertal ol ika f inansieringsprogram både på EU- och nationel l  nivå. Ansökningsprocessen för dessa

program är dock ofta rätt byråkratisk och för att lyckas behöver man ofta ta hjälp av utomstående

expertis med erfarenhet från dyl ika ansökningar. De stora satsningarna som kommer att göras inom

ramen för den gröna omstäl lningen erbjuder också intressanta möjl igheter för lokala investerare

att satsa i  regionala projekt som både gynnar det lokala företagandet och mil jön. 

5 . 2 . 5    F i n a n s i e r i n g
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Som en del av denna analys gjordes en enkät bland lokala företag i  Österbotten, inklusive en del

företag som är verksamma i andra delar av Finland. Det har även genomförts intervjuer med ca 30

företag på båda sidorna Kvarken om deras rol l  i  vätgasekonomin idag och hur de ser på den

framtida utveckl ingen. Svarsprocenten i  enkäten var ca 15%. Så gott som al la företags-

representanter som svarat på enkäten, och de som deltagit i  intervjuerna, tror att vätgasen

kommer att ha en vikt ig rol l  i  framtidens energisystem.

På basen av resultaten i  enkäten och intervjuerna kan företagen i  princip delas in i  tre ol ika

grupper beroende på deras syn på vätgasekonomins utveckl ing och dess betydelse för företagets

verksamhet: Optimisterna – Realisterna – Skeptikerna.

Optimisterna 

Bland optimisterna hittar vi  f lera av de stora teknologiföretagen som redan är involverade i

vätgasvärdekedjan, framföral lt  inom segmentet ”Elektr if ier ing, el-komponenter och styrsystem”.

Dessa är väl insatta i  vad som händer på marknaden och har produkter som redan används i  bl .a.

elektrolysörer och vindkraftsparker. Även om man är optimist iska så har man en rätt pragmatisk syn

på den framtida utveckl ingen. Flera av dessa företagsrepresentanter bedömer att det just nu

råder en ”hype” kr ing vätgasekonomin men att läget småningom kommer att stabi l iseras och

övergå t i l l  en mer sansad utveckl ingstakt.  Man är dock övertygad om att vätgasekonomin kommer

starkt och att det gäl ler att vara med redan från start om man ska hänga med i  utveckl ingen.

Bland optimisterna f inns även de f lesta av de företag som hål ler på att planera/init iera ol ika

vätgasrelaterade pi lotprojekt. 

Realisterna

De flesta av de företag som svarat på enkäten och som deltagit i  intervjuerna återf inns i  den här

gruppen. Dessa företagsrepresentanter bedömer att man på ett el ler annat sätt kommer att vara

involverad i  vätgasekonomins värdekedjor inom de närmaste 10 åren, och att det kommer att ha en

posit iv inverkan på företagets verksamhet. Man tror dock att de f lesta prognoser är för

optimist iska eftersom det fortfarande finns för många osäkerhetsfaktorer kr ing den tekniska

utveckl ingen av elektrolysörer och vätgaslagring. Även om man har en förhål landevis pragmatisk

instäl lning t i l l  vätgasekonomins utveckl ing så verkar man bedöma att vätgasen kommer att bl i  en

vikt ig del av framtidens energisystem. De f lesta företag i  den här gruppen betonar vikten av att

det init ieras lokala pi lotprojekt där man kan delta för att lära sig och utveckla sina

produkter/tjänster. 

Skeptikerna

Vad de företagsrepresentanter som inte svarat på enkäten (85% av de kontaktade företagen) har

för synpunkt kan man inte med säkerhet avgöra, men vi  kan antagligen utgå från att ett stort antal

har låtit  bl i  att svara eftersom de ansett att frågan inte var t i l l räckl igt vikt ig, el ler för att de inte

tror att vätgasekonomin kommer att ha nån betydelse för deras verksamhet i  framtiden. 
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Ett av syftena med enkäten och företagsintervjuerna har varit  att identif iera vad företags-

representanterna upplever som de största utmaningarna och hindren för vätgasekonomins

utveckl ing inom deras verksamhetsområde. 

Lagar, regelverk och ti l lståndsprocesser

Komplexa regelverk,  otydl iga lagkrav och inkonsekventa myndighetsbeslut är exempel på

övergripande utmaningar som företagsrepresentanterna anser måste lösas så fort som möjl igt.  Det

upplevs många gånger som frustrerande när myndighetsrepresentanterna inte har t i l l räckl igt med

baskunskap om vätgas och vi lka regelverk som är applicerbara. Detta gör att t i l lståndsprocesserna

förlängs, och i  värsta fal l  att myndigheterna p.g.a. bristande kunskap inte vågar utfärda de

nödvändiga t i l lstånden. 

Ekonomi

En rätt al lmän uppfattning är att t i l lverkningskostnaderna för grön vätgas fortfarande är för höga

gentemot andra energiformer för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att satsa helhjärtat på

vätgas. Effektförlusterna måste reduceras och elektrolysörerna måste bl i  bi l l igare innan

utveckl ingen kommer att ta fart.  

Finansiering

Pi lot- och demonstrationsprojekt är dyra och ekonomiskt r iskabla vi lket gör att det behövs statl iga

stöd för att man ska våga förverkl iga dem. Många upplever att det är svårt att veta vi lka

stödformer som finns, samt att ansökningsprocessen är krånglig och byråkratiskt.  

Kunskap och kompetens

Den egna begränsade kunskapen om vätgasekonomin, samt svårigheter att hitta kompetent

personal och externa experter är en brist som många företagsrepresentanter lyfter fram. 
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Även om den stora vätgasboomen förväntas ligga många år fram i tiden så

gäller det att de företag, organisationer, utbildningsinstitut m.m. som vil l

vara med i utvecklingen hoppar på tåget redan nu. De som väljer att avvakta

och se hur vätgasekonomin utvecklas innan man engagerar sig i  frågan

riskerar att hamna på efterkälken och få svårt att hävda sig i  konkurrensen

längre fram. I  detta avsnitt l istas ett antal aktiviteter och åtgärder som

bedöms ha avgörande betydelse för att regionens företag ska hänga med i

den internationella konkurrensen inom vätgasbranschen. 

Vad behöver göras för att
regionens SME-företag ska
kunna bli en del av den globala
vätgasekonomin?

6

Vätgasekonomin är komplex och dess utveckl ing är beroende av en välfungerande sektorkoppling

mellan ol ika energisystem. Detta gäl ler för såväl enski lda pi lotprojekt som för utveckl ingen på

regional och nationel l  nivå. Ingen enski ld aktör är t i l l räckl igt stark för att kunna driva utveckl ingen

på egen hand utan för att lyckas är det vikt igt att al la aktörer är vi l l iga att samarbeta och

beredda att dela information och kunskap. Därför behövs det nätverk där företag och andra

aktörer kan samverka, sköta intressebevakningen samt dela information och kunskap. 

De stora aktörerna ute i  Europa och i  världen har redan samlat sig i  kraftful la intressebevaknings-

nätverk,  såsom ”Hydrogen Europe” och ”Clean Hydrogen Partnership”. De aktörer som vi l l  vara med

i utveckl ingen på den internationel la spelplanen borde al ltså se t i l l  att man kommer med i  dessa

nätverk.

6 . 1  N ä t v e r k
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För att utveckl ingen ska gå framåt också lokalt och regionalt behövs det även starka regionala

nätverk för intressebevakning och samordning av aktiv iteter.  Det behövs kunskapsspridning men

också gränsöverskr idande samarbete och lobbying för att kunna påverka pol it iska beslut,

f inansiering av pi lotprojekt,  t i l lståndsprocesser,  regelverk,  beskattning m.m. 

I  både Finland och Sverige har det redan etablerats nationel la vätgasnätverk och

branschorganisationer som på ol ika sätt verkar för att befrämja utveckl ingen inom

vätgasbranschen. I  Sverige f inns bl.a. Energigas Sverige, Vätgas Sverige samt Swedish Hydrogen

Network Centre (SHDC) som al la jobbar r ikstäckande. På f inska sidan f inns Hydrogen Cluster

Finland samt Kansal l inen vetyverkosto (Nationel la vätgasnätverket) som båda har en r ikstäckande

verksamhet men med l ite ol ika fokus och inr iktning. 

BotH₂nia är ett f insk-svenskt nybi ldat nätverk med mål att skapa ett gränsöverskr idande

paraplyvarumärke och samarbetsplattform för vätgasrelaterade init iativ runt Bottenviken. BotH₂nia

tar gärna emot nya medlemmar från båda sidor om Kvarken. 

I  Österbotten har det bi ldats ett regionalt vätgasnätverk under namnet H2 Ecosystem Roadmap for

Ostrobothnia. Nätverkets målsättning är bl.a. att skapa en kunskapsbas för den lokala

vätgasekonomin, stödja utveckl ingen av nya affärsmöjl igheter,  koppla ihop näringsl ivet med

universitet & högskolor,  ordna seminarier och evenemang. Tanken är att v ia detta forum kan de

regionala intressenterna hitta varandra och identif iera nya samarbetsmöjl igheter för att skapa

vätgaspi lotprojekt som är lämpliga för regionen. Dessutom är meningen att skapa en

informationsplattform, där intressenterna kan hål la sig uppdaterade om vad som händer på

marknaden och vi lka projekt,  upphandlingar,  mässor,  utbi ldningar etc. som är på gång.
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De flesta företag som intervjuats som en del av denna utredning betonar vikten av att det init ieras

lokala pi lotprojekt där man kan delta för att lära sig och utveckla sina produkter/tjänster.  Det

finns al ltså både efterfrågan och behov av lokala/regionala projekt där regionens SME-företag i

ol ika branscher ges möjl ighet att delta. Dessa projekt bör fungera som storskal iga försökslabb där

företagen får möjl ighet att testa och utveckla sin teknik och sina t jänster samt få erfarenhet och

referenser så att de kan konkurrera både på den lokala och den globala marknaden. Flera av de

intervjuade företagsrepresentanterna betonar dock att projekten bör vara businessdrivna, annars

r iskerar man skapa projekt utan verkl ighetsförankring och med oreal ist iska ekonomiska

förutsättningar. 

Dessa demonstrationsprojekt kommer att ha en mycket vikt ig funktion för utveckl ingen av teknik-

och processkunskapen samt kostnadsutveckl ingen. Men de kommer också att vara betydelseful la

för att skapa en ökad medvetenhet bland regionens företagare, beslutsfattare, media etc. Genom

pilotprojekten kommer man bland annat kunna avdramatisera vätgasens säkerhetsr isker men även

göra al lmänheten mer uppmärksam på vi lka möjl igheter som den växande vätgasekonomin kan föra

med sig. 

När nya pi lotprojekt init ieras är det vikt igt att de samordnas så att man undviker att det utvecklas

paral lel la l ikadana projekt som konkurrerar med varandra istäl let för att man kunde skapa

synergier.  Samordning av nya pi lotprojekt är också vikt ig för att säkerstäl la att det bl i r  t i l l räckl igt

stor spridning på de ol ika projekten, både geografiskt men framföral lt  att man fångar upp ol ika

verksamheter och så många delar av värdekedjan som möjl igt.  Här torde de lokala nätverken som

beskrevs i  förra avsnittet få en vikt ig rol l  i  framtiden. 

Under arbetet med denna rapport har det kommit fram en del förslag på lokala pi lotprojekt som

kunde vara intressanta och relevanta att utveckla. L istan nedan omfattar en del av dessa förslag

samt några idéer som är författarens egna. 

Biltestanläggningarna i  Sveriges inland

I  norra Sverige f inns ett f lertal etablerade bi ltestanläggningar som används av bi l- och

däckti l lverkare från hela världen. Vartefter att bi lar och lastbi lar utvecklas för vätgasdrift kommer

det att skapas ett behov av att t i l lhandahålla grön vätgas på de orter där bi ltesterna utförs. Här

finns al ltså möjl igheter att bygga kapacitet för lokal småskal ig (el ler storskal ig) produktion av

grön vätgas i  kombination med vätgastankstationer. 

Inlandsbanan

In landsbanan har tagit fram en intressant strategi för hur man skul le kunna göra trafiken

utsläppsfr i  genom att övergå t i l l  tåg med vätgasdrift .  Paral lel l t  med detta skul le man utveckla ett

helt nytt logist ikkoncept för produktion av grön vätgas i  anslutning t i l l  in landets vindkraftsparker,

och transport av vätgasen längs inlandsbanan t i l l  de stora vätgasförbrukarna i  Norr land.

6 . 2  L o k a l a  p i l o t p r o j e k t
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Växthusbranschen i  Närpesregionen

I  Närpesregionen i  Finland f inns en stor koncentration av växthusodlare som är stora konsumenter

av både el och värme. Elen behövs under årets mörka t id för att belysa plantorna och värmen

behövs både för att värma växthusen under den kal la årst iden samt för att värma

bevattningsvattnet. I  Närpes med omnejd etableras i  dagsläget ett f lertal stora vindkraftsparker

som kommer att generera stora mängder el ( i  ett ojämnt f löde). Genom att instal lera småskal iga

elektrolysörer vid växthusen kunde västhusodlarna utnytt ja överskottsvärmen från elektrolysörerna

för att värma växthusen och vattnet. Vätgasen kan lagras och med hjälp av bränslecel ler

producera egen el när det inte blåser el ler när elpriset är högt. 

Skogsindustrin

Det har visat s ig vara rätt svårt att hitta en marknad för de stora mängder syrgas som genereras

vid elektrolysprocessen. Skogsindustr in använder rätt omfattande mängder lokalproducerad syrgas

i massabrukens blekningsprocesser. Här kunde al ltså f innas en möjl ighet att uppnå intressanta

synergier ifal l  man kunde utnytt ja vätgasti l lverkningens sidoströmmar av värme och syrgas i

massabrukens blekningsprocesser. 

Biogas

Ett lokalt pi lotprojekt för produktion av e-bränslen av grön vätgas och infångad koldioxid (CCU)

skul le ge regionens branschföretag möjl ighet att testa och utveckla tekniken inför eventuel la

framtida storskal iga satsningar. 

Värmekraftverk

Genom att bygga en elektrolysanläggning i  anslutning t i l l  ett värmekraftverk (med fjärrvärmenät)

kan spi l lvärmen från elektrolysprocessen utnytt jas. Ett dyl ikt pi lotprojekt skul le kunna skapa ett

koncept som i framtiden kunde appliceras på f lera av regionens värmekraftverk. 

Virkesterminaler och virkestransporter

I  Västerbottens inland f inns ett f lertal stora järnvägsterminaler som hanterar stora mängder virke

som omlastas för vidaretransport på järnväg t i l l  industr ierna vid kusten. Lastbi larna som används

för transporten av virket från skogen t i l l  terminalerna och de stora lastmaskinerna som används på

terminalerna förbrukar dagligen stora mängder diesel.  Det pågår diskussioner om att ersätta

dieseldrivna maskiner och lastbi lar med vätgasdrivna dito. Ett sådant projekt skul le omfatta både

en el ler f lera vätgasstankstationer samt nya maskiner och lastbi lar.  

Marinindustrin

I  intervjuerna med representanter för företag inom marinsektorn har det framkommit önskemål om

att det kunde init ieras lokala projekt där man kunde utveckla och testa vätgaslösningar för

fartygssektorn. Ett förslag var att stäl la om någon av de landsvägsfärjor som trafikerar på båda

sidor om Kvarken t i l l  vätgasdrift .  
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Så, vad borde då de företag som tror på vätgasekonomins framtid göra för att säkerstäl la att man

inte missar tåget? Så som tidigare konstaterats så består vätgasvärdekedjan av många delar

(hårdvara, mjukvara och know-how) som är mer el ler mindre avståndsoberoende. Att vara en del

av vätgasekosystemet behöver al ltså inte betyda att man producerar el ler använder vätgas utan

det f inns många delar i  värdekedjan där de små och medelstora företagen kan hitta sin nisch. 

Inom regionen f inns idag otal iga SME-företag inom ol ika branscher med produkter och t jänster i

världsklass som man säl jer på den globala marknaden. På samma sätt torde det vara möjl igt för

innovativa och framåtsträvande företag att utvecklas t i l l  framgångsrika spelare i  vätgasens

globala ekosystem. 

Delta i  nätverk

De företag som har för avsikt att på ett el ler annat sätt bl i  en del av den framtida

vätgasekonomins ekosystem bör engagera sig i  de vätgasnätverk som redan etablerats. Via

nätverken är det enklare att skapa kontakter,  att hål la sig uppdaterad om vad som händer på

marknaden samt att hål la kol l  på vi lka projekt,  upphandlingar,  mässor och utbi ldningar som är på

gång. Nätverken kan även etablera kunskapspooler där medlemmarna lätt hittar information om

vart man ska vända sig om man behöver experthjälp inom nåt visst område. Starka branschnätverk

har också möjl ighet att jobba med aktiv intressebevakning och lobbying för att den vägen styra

utveckl ingen i  rätt r iktning. 

Håll er ajour om vad som är på gång

Som i al l  affärsutveckl ing gäl ler det även i  detta fal l  att företagen själva är aktiva och hål ler s ig

uppdaterade om vad som händer i  branschen, t .ex. genom att delta i  seminarier och workshops.

På samma sätt är det även vikt igt att man i  ett t idigt skede börjar kommunicera och marknadsföra

sina avsikter så att de andra företagen i  värdekedjan bl i r  medvetna om vi lka produkter/tjänster

som finns t i l lgängliga i  närområdet. 

Behöver produkterna/tjänsterna utvecklas?

Företagen bör också utvärdera den egna produktportföl jen för att säkerstäl la att de produkter och

tjänster man t i l lhandahåller uppfyl ler marknadens förväntningar och krav. Kanske behöver man

utveckla helt nya produkter och t jänster som är skräddarsydda för den nya vätgasmarknaden. Det

gäl ler även att säkerstäl la att produkterna och t jänsterna uppfyl ler al la relevanta lagar och

regler. 

Säkerställ  kompetens 

Man bör även jobba proaktivt med personal- och kompetensfrågorna för att säkerstäl la att man

både på kort och lång sikt har t i l lgång t i l l  den kompetens som kommer att behövas. Beroende av

företagets verksamhet kan detta omfatta både t i l lgång t i l l  spetskompetens och arbetare med

formell  behörighet.  

6 . 3  S u m m e r i n g
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Delta i  pilotprojekt

Så som tidigare konstaterats så kommer den init iala utveckl ingen inom vätgasekonomin att t i l l  stor

del drivas via större och mindre pi lot- och demonstrationsprojekt.  För de regionala SME-företagen

kommer dessa projekt att utgöra vikt iga möjl igheter att testa och utveckla sina produkter och

tjänster.  Det gäl ler därför att företagen själva jobbar aktivt med att ta reda på vad som är på

gång och se t i l l  att det egna företaget ges möjl ighet att delta i  projekten. 

Samarbete – inte konkurrens

Sist men inte minst är det vikt igt att man är öppen för samarbete med de andra aktörerna i

branschen. Vätgasekonomin är komplex och det är många faktorer som ska synka för att

satsningarna ska bl i  framgångsrika. Ingen aktör är t i l l räckl igt stark för att driva utveckl ingen helt i

egen regi utan samarbete inom värdekedjorna och mellan ol ika branscher/sektorer kommer att

behövas för att skapa nya innovationer och framgångsrika projekt.  
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H2 Cluster Finland

Finskt vätgasnätverk för företag och bransch-

organisationer. Medlemmarna utgörs av al lt

från mult inationel la industr ier t i l l  startups. 

Swedish Hydrogen Development Center

Svensk sammanslutning/mötesplats för

samarbeten inom utveckl ingen av elektrolys

och vätgasapplikationer.

https://shdc.se/sv/start/

Energigas Sverige

Svensk branschorganisationen för aktörer inom

biogas, fordonsgas, gasol ,  naturgas och

vätgas.

Hydrogen Europe

Medlemsnätverk för Europeiska företag inom

vätgasbranschen.

https://hydrogeneurope.eu/

Bilaga 1: Länkar till nätverk, rapporter och
andra intressanta webbsidor

N ä t v e r k

BotH2nia

Finsk-svenskt nybi ldat nätverk med mål att

skapa ett gränsöverskr idande paraply-

varumärke och samarbetsplattform för vätgas-

relaterade init iativ runt Bottenviken.

https://cl icinnovation.f i/project/both2nia/

https://h2cluster.f i/

H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia

Regionalt vätgasnätverk för aktörer i

Österbotten, Finland.

Kansallinen vetyverkosto (Nationella

vätgasnätverket)

Finskt vätgasnätverk för offentl iga aktörer,

utveckl ingsbolag och högskolor.

https://raahenseudunkehitys.f i/index.php/kansal l ine

n-vetyverkosto

https://www.h2ecosystem.org/ 

https://www.energigas.se/ 

Hydrogen Valley platform 

Global plattform som samlar information om

alla vätgaskluster.

https://www.h2v.eu/

EU Clean Hydrogen Partnership

Officiel lt  EU nätverk som samordnar och

stöder privat och statl ig F&U och

investeringar inom vätgasområdet. Tidigare

”The Fuel Cel ls and Hydrogen Joint

Undertaking (FCH JU)”.

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en

https://www.fch.europa.eu/ 
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Vätgas Sverige 

Svensk medlemsförening som arbetar för att

utveckla vätgasanvändningen inom framföral lt

fordonsbranschen.

https://vatgas.se/

https://shdc.se/sv/start/
https://hydrogeneurope.eu/
https://clicinnovation.fi/project/both2nia/
https://h2cluster.fi/
https://raahenseudunkehitys.fi/index.php/kansallinen-vetyverkosto
https://www.h2ecosystem.org/
https://www.h2ecosystem.org/
https://www.energigas.se/
https://www.energigas.se/
https://www.h2v.eu/
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
https://www.fch.europa.eu/
https://www.fch.europa.eu/
https://www.h2v.eu/


O f f i c i e l l a  s t r a t e g i e r

EU Kommisionen

EUs vätgasstrategi.

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-

integration/hydrogen_en

Svenska Energimyndigheten

Förslag t i l l  Sveriges nationel la strategi för

vätgas, elektrobränslen och ammoniak.

https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/202

1/forslag-ti l l-nationel l-strategi-for-fossi lfr i-vatgas/ 

Business Finland

National hydrogen roadmap for Finland.

https://www.businessfinland.f i/4abb35/globalassets/

finnish-customers/02-bui ld-your-network/bioeconomy-

-cleantech/alykas-

energia/bf_national_hydrogen_roadmap_2020.pdf

German government

Engelskspråkig sammanfattning av Tysklands

kl imat- och energiplan 2021.

https://www.cleanenergywire.org/factsheets/future

-german-governments-key-cl imate-and-energy-

plans-2021-coalit ion-treaty

P o s i t i o n  p a p e r s

Hydrogen Cluster Finland statement on EU

policies on hydrogen

Hydrogen Cluster Finlands sammanfattning

över pol it iska beslut och åtgärder som borde

implementeras. 

https://h2cluster.f i/wp-

content/uploads/2021/10/H2Cluster-Finland-Posit ion-

Paper-on-Fit-for-55-and-EU-policies-10-2021.pdf

Hydrogen Cluster Finland Whitepaper; A

systemic view on the Finnish hydrogen

economy today and in 2030

Sammanfattning över vätgasekonomins

möjl igheter och utmaningar i  Finland.

https://h2cluster.f i/wp-

content/uploads/2021/09/H2Cluster-Whitepaper-

09-2021.pdf

Fossilfritt  Sverige. Strategi för fossilfri

konkurrenskraft –  Vätgas

Sammanfattning över vätgasekonomins

möjl igheter och utmaningar i  Sverige.

Geografisk och branschvis täckning. 

https://fossi lfr i ttsverige.se/wp-

content/uploads/2021/01/Vatgasstrategi-for-fossi lfr i-

konkurrenskraft-1.pdf 
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R a p p o r t e r  o c h  u t r e d n i n g a r

Hydrogen Roadmap Europe

Utförl ig beskrivning av vätgasens utmaningar

och möjl igheter i  Europa. 

https://www.fch.europa.eu/sites/default/fi les/Hydrog

en%20Roadmap%20Europe_Report.pdf

Hydrogen Law Online Database

Sammanstäl lning av vätgasrelaterad

lagstiftning för varje enski lt  EU Land.

https://www.hylaw.eu/

CertifHy

EU organisation som utvecklar kr iter ier för

mil jöklassning och cert if ier ing av vätgas.

https://www.certifhy.eu/ 

SITRA - Enabling cost-efficient

electrification in Finland

Detaljerad utredning över Finlands

uppskattade el-produktion och konsumtion

fram ti l l  2050. 

https://www.sitra.f i/en/publications/enabling-cost-

efficient-electr if ication-in-finland/

Ö v r i g a  i n t r e s s a n t a  l ä n k a r

Karta över befintliga och planerade

vindkraftsprojekt i  Finland

https://www.ethawind.com/en/finnish-wind-farms/

CH2ESS - Center for Hydrogen Energy

Systems Sweden (Luleå Tekniska

Universitet)

Ny forsknings- och kunskapssatsning vid Luleå

tekniska universitetet med inr iktning mot

vätgasanvändning.

https://www.ltu.se/centres/CH2ESS

Project pipeline of the European Clean

Hydrogen Alliance

Sammanstäl lning över al la betydande

vätgasprojekt som är på gång inom Europa.

https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/indu

str ial-al l iances/european-clean-hydrogen-

al l iance/project-pipel ine_en

Nordic Energy Research

Plattform för energiforskning och pol icy-

utveckl ing, under Nordiska ministerrådets regi.

https://www.nordicenergy.org/ 

The Clean Hydrogen Ladder

Beskrivning av vi lka sektorer som vätgas

förväntas ha störst utveckl ingspotential inom.

https://www.l inkedin.com/pulse/clean-hydrogen-

ladder-v40-michael-l iebreich/
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