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Projektets Mål

• Förstudiens resultat sammanställs i en rapport med 

kartläggning och analys kring förstudiens 3 fokusområden:

1. Förutsättningar för vätgasproduktion och lagring.

2. Vilka användningsområden finns för vätgas.

3. Ekonomi kring vätgasproduktion ur ett samhälls-, marknads-

och konkurrensperspektiv.

• Handlingsplan baserad på förstudiens resultat som visar 

vilka nästa steg i utvecklingen är.

• Upparbetat ett nätverk med intressenter kring vätgasfrågor.
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Mål för dagen

• En fri men målinriktad diskussion för att 

skapa ett genomförandeprojekt

• Ge bra input till projektet

• Sprida varandras kunskap och idéer

• Ge en bra bild hur vi skall gå vidare
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Program workshop 2020-01-16
• Välkommen och mål för dagen Anna Törnfeldt

• Presentation av deltagare. Dagens program 

• Inledning och bakgrund

• Grundläggande teknikgenomgång och omvärldsanalys 

• Jordbruket och energi  

• Simulering med småskalig energilagring på 4 gårdar

• Småskalig energilagring. Erfarenheter  och exempel  

• Framtidens elmarknad 

• Vätgas för transport och arbetsfordon 

• Andra användningsområden för vätgas i jordbruket 

• Beredskap och säkerhet /reservkraft 

• Horizon 2020 / Tillväxtverket 

• Vad händer nu och hur går vi vidare?  

• Avslutning 16.00
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Bakgrund Lantbruket

• Lantbruket har god tillgång till tak för solenergi  

och arealer för vindkraft

• Lantbruket behöver minska sitt beroende av 

fossil energi för drivmedel och gödsel

• Lantbruk har ofta elanslutning med hög kapacitet

• Lantbruk ligger  ofta långt ut på ledningsnäten

• Lantbruk har ofta behov av reservkraft, speciellt 

animalieproduktionen
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Direkt energianvändning Jordbruket

Dieselolja 2600 Gwh
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Indirekt energi
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Spannmålsodling
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Energikartläggning 
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Drivmedel 

• Dieselmotorer i alla arbetsmaskiner idag

• Reduktionsplikt

• Garantier vid drift med biobränslen?

• 85% av biodrivmedel som förbrukas i 

Sverige importeras

• Inomgårdsmaskiner med eldrift 

• Vätgas



Gammal teknik, ny
tillämpning

• Konstant utvecklat sedan Apollo-
programmet. 

• Fordonstillverkning sedan 
årtionden



Säkerhet

• Industrigas sedan över 100-år tillbaka, vana finns att hantera gasen

• Används från allt som skyddsgas i metallindustrin till insats i 
ammoniaktillverkning och för livsmedelshantering

• Stiger mycket snabbt och späds till koncentration som är under 4 % och 
därmed ej antndningsbar. 

• Rostfria stål av 304 och 316 används ofta, men flera andra metaller och 
andra material kan användas

• Brinner med osynlig låga, men är enkel att upptäcka med billiga 
detektorer. 

• Vid användning i fordon anses den åtminstone lika säker som 
konventionella bränslen

• Flera kompetenta brandsäkerhetsföretag har vana att jobba med vätgas

• EU-projektet HyLaw sammanställer blandannat gällande reglverk för 
säkerhet i olika EU-länder. 



Bränslecell och system

• Genererar el som ett batteri

• Genererar så länge det finns gas

• Tuber, bränslecell, batteri, elmotor



Vätgasproduktion

H2



Vad är energilager? 

Energilager



Vad är energilager? 

Energilager



Energilagring i vätgas

H2

O2

Vätgas-

förbrukare



• Trycksatt

• Flytande

• Tillverkning på plats

• Pipeline

Transport av vätgas



Kraftvärme/Fjärrvärme

• Elverkningsgraden i elektrolys är
ungefär 60 % 

• Ungefär 35 % värme kan tas tillvara
på. 

• Värmen är ungefär 80 grader och
kan därmed användas i
fjärrvärmenät. 



Syrgas

• Extremt hög renhet

• Elektroniktillverkning

• Andra processer med höga renhetskrav

• Medicinskt O2



1 nm3 = 3 kWh

LÅGTRYCKSLAGER



Vindkraft



Vindkraft



OMVÄRLDSINFO, 2020-01-16



Hydrogen Council (fr. 60 - 81 globala företag)

2030 milestones

• 1 in 12 cars in Germany, Japan, South

Korea, and California powered by

Hydrogen

• Globally 10 to 15 million cars and

500,000 trucks powered by hydrogen

• Deployment of hydrogen-powered trains

and passenger ships

2050 target picture

• Up to 400 million passenger vehicles (~25%),

5 million trucks (~30%), and more than 15 million

buses (~25%) running on hydrogen

• 20% of today’s diesel trains replaced with

hydrogen- powered trains

• 20 million barrels of oil replaced per day, 3.2 Gt
CO2 abated per year



• 18 ton / 34 ton
• 400 km
• 7 min
• 35 MPa
• 35 kg H2
• 190 kW FC
• 350 kW peak
• 3400 Nm

Green H2 Norway – NEL, H2 Energy, Greenstat, Akershus Energi



Sveriges första självförsörjande förskola i Mariestad, 
2021



The Woven City, Fuji, Japan



TACK!

BJÖRN ARONSSON

bjorn.aronsson@vatgas.se



Ambition

• Gotland som pilotområde för 

fossilfritt

• Ersätta all importerad el

• Ersätta allt fossilt fordonsbränsle

• Ersätta allt fossilt i industrin

• Ersätta kvävegödsel?

• Ersätta bränsle till färjorna? 

• Görs genom sol- och vindkraft 

med energilagring



Fyra gårdar

• Ett steg mot målet är att gårdarna 

blir självförsörjande men även kan 

bidra med bränsle 

• Tre med solceller, en med 

vindkraft



Behov: toppeffekt och bränslecell

• Ajmunde: 48,3 kW (genomsnittligt för 12h innan och 12h efter: 32,1 kWh) 

• Dede: 19,2 kW (genomsnittligt för 12h innan och 12h efter: 8,04 kWh) 

• Gangvide: 40,2 kW (genomsnittligt för 12h innan och 12h efter: 15,1 kWh) 



Fordon

Bensin Diesel El Elhybrider Laddhybrider Etanol Gas Övriga Totalt

Ton 

vätgas 

per år

Personbilar

25 699 7 603 115 457 144 1 367 655 2 36 042

3244

Lätta lastbilar 980 4 630 19 0 0 7 80 0 5 716 1178

Tunga lastbilar 11 650 0 0 0 0 7 0 668 1272

Bussar 1 48 0 0 0 0 5 0 54 204

Jordbruksmaskiner 763
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Diskussionsfråga  1

Jordbruket 

Vilken är den viktigaste möjligheten som finns inom 

jordbruket att producera och lagra energi? 

• Hur ska det gå till? 

• Vilka hinder finns? 

• Hur kan de undanröjas



VISBY

16 JAN 2020



SYSTEMLOGIK:
ATT LAGRA FÖRNYBAR ENERGI 
TILLS DEN BEHÖVS.

VÄTGA

S-

TANK

BRÄNSLE-

CELL

LADDNING 

AV ELBILAR 

MED 

BRÄNSLE-

CELlER

LADDNING 

AV ELBILAR 

MED 

BATTERIER

Se filmen (engelsk)

https://vimeo.com/305993073


ELECTRIVILLAGE MARIESTAD

RE8760
PROJEKT:

MARIESTAD

REFERENSPROJEKT:

ELECTRIVILLAGE
MARIESTAD



ELECTRIVILLAGE MARIESTAD

• 250 kwp sol

• 250 000 kwh el/år

• 45 000 m3 vätgas, 

• 4 000 kilo vätgas

• Moduler, skalbar  efter behov

• 1:a lokalt solförsörjda 

vätgastankstation i världen som är 

Off-grid

• Ytterligare projekt i pipe-line

OM RE8760  
ELECTRIVILLAGE 

Electrivillage filmklipp

RE8760
PROJEKT:

MARIESTAD

https://vimeo.com/305993713


REFERENSPROJEKT:
VÅRGÅRDA BOSTÄDER

RE8760
PROJEKT:

VÅRGÅRDA



VÅRGÅRDA
MILJONPROGRAMSHUS

• 6 miljonprogramshus-172 lägenheter

• Micronät - gemensam elektrolysör 

och vätgaslagring

• 109 kWp PV paneler/ hustak

• Produktion 87.000 kWh/år/hus

• I tillägg till direkt konsumtion, 

produceras och lagras 10 400 Nm³/hus

• CO2-fri fastighetsenergi

RE8760
VÅRGÅRDA

RE8760
PROJEKT:

VÅRGÅRDA





DISKUSSION

TIPS!  

LYSSNA PÅ KLOTET I  P1 

https://sverigesradio.se/avsnitt/1421896


FRAMTIDEN ELMARKNAD

Mycket förnybart, volatilitet
Effektmarknad/ lokal?
Fler kablar mellan länder
Flexibilitet  



space

VINDSTYR TEKNIK 
Möjliggör att från ett överliggande system/ plattform  styra totala produktionen från alla 
anslutna vindkraftverk automatiskt i realtid  

Grundsystem Databas
Start-/ stopporder/ effekt/
vindhastighet/status 

Vindstyr Modul ( kodning) 
Nyttjar start/stoppfunktion till att styra
total effekt hos anslutna verk jämlikt



VARFÖR? 
Grund: Gotland idag 133 vindkraftverk. 
Vindkrafts möter ca 50% av behovet på årsbasis  

50%  Effekt NYA verk : 50%  Effekt GAMLA verk

Regelverk- SvKFS 2005:2 = kontrollera produktion
reglerbart 

GEAB: Omfattande uppgradering av system 2018
Årliga revisionsperioder 



NYTTOR? 
Skapar Flexibilitet =Mer vind i ett begränsat elnät

GVP aggregator= Möjlighet att styra 97% av öns vindel

=Bättre kontroll och trygghet för nätägare
=Nätägaren kan ha mindre marginaler
=Mer vindkraft totalt i nätet  (utnyttjningstid Ptopp)
=Båda parter vinner
= GEAB tillåter 70MW mer förnybar el i nätet
Optimerar elsystemet - drift/underhåll/driftstörning
Automatiskt & smart 



space

HUR FUNKAR DET? 
GEAB             50%                   order max effekt från  

Vems tur? X?       Y?        Z?          
Vindstyr beräknar 
Mål- få ner effekten till orderns värde

1, Turordningslista
2, Turordningslistan tar hänsyn till förlorad 
produktion utifrån EFLH + senaste stopp  
EFLH -Fullasttimmar



STRUKTUR

Ägs av GVP
GVP har avtal = alla vindkraftsägare/ medlemmar GVP
GVP har ett avtal med GEAB



FRAMGÅNGSFAKTORER
- Se möjligheter / samarbete  GEAB/GVP
- Win-win situation  (ökar intäkter/ Skapar flexibilitet)
- Optimerar elsystemet (vid fel/underhåll)
- Jämlikt= Fördelar ansvar mellan producenter
- Minskar risk
- Automatiskt = enkelt! 
- Tillåter styrning i realtid & följer lastkurvan
- Uppfyller lagvillkor 
- Skapar möjligheter för nya marknadsplatser 



TACK
Josefin Knudsen Ordf GVP 

www.gvpvind.se
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Diskussionsfråga 2

Framtidens elmarknad

Vilken är den viktigaste förändringen som 

måste till inom framtidens elmarknad? 

• Hur kan den ske? 

• Vilka hinder finns? 

• Hur kan de undanröjas?



Kvävegödsel

• -33 C

• 10 bar

• Löses i vatten

• Ca 1,5 kW kontinuerligt eller 7,5 kW solcell per ha
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Tillverkning kvävegödsel
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Kvävets omvandling
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Diskussionsfråga 3

Transporter

Vilket drivmedel i framtidens transportflotta är 

kommer att vara det viktigaste när det gäller 

lastbilar/bussar, personbilar och arbetsfordon?

• Hur kan förändringen ske? 

• Vilka hinder finns? 

• Hur kan de undanröjas?
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Beredskap och säkerhet

• Samhället har blivit mer sårbart

• Beroende av kontinuerlig elleverans

• Omvärldsläget har förändrats

• Gotland strategiskt viktigt

• Totalförsvaret rustas upp

• Länsstyrelse och Region Gotland har ansvaret
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Reservkraft

• Krav på lantbruk med animalieproduktion

• Sjukvård

• Andra viktiga samhällsfunktioner

• Vattenförsörjning

• Mobilnät

• Betalningssystem

• Livsmedelsbutiker
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Bakgrund och drivkrafter

• Snabb teknikutveckling  för vätgas tillsammans 

med sänkta priser och förbättrad effektivitet

• Stora internationella satsningar på vätgas

• Mer sol och vind i energisystemet

• En marknad för lagrad energi kommer att uppstå

• Gotland på väg mot 100% förnybar energi

• Gotland pilot i energiomställning

• Ingen ny fastlandskabel i närtid



Research Institutes of Sweden

PRESENTATION VID GOTLAND

16 JAN 2020

Ola Pettersson

Vätgas som energibärare i 
lantbrukssystem

ENHET: Jordbruk och Livsmedel
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Hur mycket energi går att bära med sig ut till fältet

En stor modern fälttraktor har ofta en 

tankvolym på +300 liter diesel för att 

nå tillräckligt långa arbetspass. 



▪ Det går åt ca 50 kWh energi för att producera ett kilo vätgas. 

▪ 1 kg vätgas ger 33 kWh energi, vilket räcker till exempel för att köra 10 mil med en 
bränslecellsbil.   (Vätgas Sverige)

▪ En stor tungdragande traktor tankar 300 liter diesel vilket motsvarar 3000 kwh energi

▪ 100 kg vätgas innehåller ca  3300 kwh energi

▪ Vätgasdrift på ett fordon ger högre verkningsgrad än dieselmotorn, Det behövs ca 50 kg vätgas 
på en stor tungdragande traktor för att ersätta 300 liter diesel. (egen uppskattning utgående från 

lantbrukstraktorns körcykel)

3

teori
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Hur lagras 50 kg vätgas

Exempel:

Toyota Mirai

Vätgastankar på 122 liter tillverkad av 

kolfiber och polymer.

Dessa bär ca 5 kg vätgas vid 700 bars 

tryck.

För Toyota personbil ger det en räckvidd 

på ungefär 50 mil

På vårt exempel med tung fälttraktor krävs 

10 ggr den tankvolymen för önskad fälttid.



5

Vad skiljer jordbruksmaskinen från andra 

tunga fordon

▪ Brist på utrymme

Ofta är bränsletankarna formgjutna
plastsjok inklämda mellan chassi och hytt.



▪ Teoretiskt kan en vätgastank utformas 10-15% mindre än en motsvarande biogastank på en 
jordbrukstraktor för att kunna uppnå liknande arbetstid.

6

Jämförelse med biogas

I den storleken på traktor räcker biogasen till knappt två timmar plöjning.

Om detta vore vätgas

Motsvarande tankplacering för vätgas ger uppskattningsvis 8 kg gas.

Detta skulle då ersätta ungefär 50 liter diesel.



Forts,  biogas

▪ Biogas

▪ Komprimerad biogas

300 liter diesel 

>>1200 flaskliter 

komprimerad biogas



▪ litium-nickel-kobolt-aluminium-oxid (NCA).

Ca 1000   kwh,   6m3  , 3 700 kg (Martin Ericson,  2019 )

8

Om batterilagring på traktorn



9

Jämförelse mellan olika energibärare

Källa: Energiforsk

RAPPORT 2018:553 




