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Sammanfattning
Det råder ingen brist på förnybar energi. Utmaningen består i att göra den förnybara
energin tillgänglig där den behövs, när den behövs och till konkurrenskraftiga priser.
Lagring av energi och en väl fungerande infrastruktur är därför av strategisk betydelse
för att vi ska kunna möta högt ställda energi- och klimatmål.
Power to gas knyter ihop energisystem – el, gas och värme – och möjliggör därmed
ett effektivt utnyttjande av alla tillgängliga energiresurser. I Danmark och Tyskland ses
Power to gas som en lösning för att nå målen om förnybar energi till 2035 och 2050.
Tyskland har ett stort antal demonstrationsprojekt för att utveckla tekniken och förbättra verkningsgraden.
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Swedegas och ett antal partners driver ett utvecklingsprojekt för Power to gas i Sverige. I rapporten har förutsättningarna för Power to gas studerats ur ett svenskt perspektiv. Lönsamhetsbedömningar görs för en tänkt demonstrationsanläggning. Vidare
göre en uppskattning av potentialen för Power to gas, baserat på en utveckling på
elmarknaden där vi har 30 TWh vindkraft.
Lönsamheten i, och potentialen för, Power to gas styrs av elpris och betalningsförmågan för producerad metan alternativt vätgas. Av betydelse är även att få avsättning
för den värme som utvecklas, t.ex. i ett fjärrvärmenät och att gasen kan distribueras via
en befintlig gasledning. Intäkter från biprodukten syre är av mindre betydelse. Av
störst betydelse är hur många timmar anläggningen kan förväntas vara i drift per år.
Med dagens elpriser och betalningsförmåga för metan som drivmedel i bilar finns det
inte någon ekonomisk potential för Power to gas. Med dagens förutsättningar skulle
det krävas ett elpris på -20 öre/kWh enligt det grundfall som har simulerats i studien.
Beroende på lokalisering och avsättningsmöjligheter för värme m.m. varierar priset
mellan -53 till + 5 öre/kWh.
I en längre perspektiv kommer sannolikt förhållandena att förändras. Utvecklingen på
elmarknaden går från reglerbar basproduktion till mer intermittent förnybar elproduktion, främst vindkraft.
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Se inledning.

I Sverige planerar vi för 30 TWh vindkraft. Det kommer leda till en ökad prisvolatilitet
på elmarknaden. Redan idag uppstår mycket låga och ibland även t.o.m. negativa
elpriser i områden med mycket vindkraft i Danmark och Tyskland. Behovet av att
kunna lagra el för att kunna ta tillvara på vindkraftens fulla potential kommer därför
att öka.
Power to gas är inte en kortsiktigt lösning, men i takt med att vindkraft och annan
förnybar elproduktion byggs ut måste teknik för att kunna lagra el också utvecklas.
En av de största utmaningarna på klimatområdet är utsläppen från trafiken. Bensinpriset har 3-dubblats den senaste 20-årsperioden. Antas en fördubbling av bensinpriset, och därmed även bealningsförmågan för metan som drivmedel, krävs ett elpris
på 0,50 SEK/kWh för att power to gas ska löna sig. 3-dubblas betalningsförmågan
motsvarar det ett elpris på 1,20 SEK/kWh, enligt den modell som använts i studien.
Det är många faktorer som påverkar den framtida potentialen för power to gas i Sverige, varav de flesta är okända. Ett försök görs dock baserat på följande förenklade
antagande. Med 30 TWh vindkraft i systemet, bedöms produktionen överstiga 4000
MWh/h under totalt 3000 h, respektive 5000 MWh/h under 2000 h. Under dessa timmar är elpriset så lågt att power to gas är lönsamt. Det ger en metanproduktion på 2-3
TWh per år.
Det räcker inte för en fossiloberoende fordonsflotta, men det kan ställas i relation till
dagens biogasproduktion på ca 1,5 TWh per år. Det är också ett sätt att ta tillvara på
förnybar el som annars skulle spillas bort och möjliggör en storskalig utbyggnad av
vindkraft.
Power-to-Gas är inte bara ett sätt att framställa gas av el, utan konceptet bidrar till att
koppla samman elnät och gasnät till energinät. Så nyttjat finns ett samhälleligt mervärde som också måste lyftas in i en lönsamhetskalkyl och som bör motivera staten att
bidra till investeringar i och/eller drift av Power-to-gas-anläggningar i Sverige.
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Abstract
Jointly with a number of partners, the Swedish gas TSO, Swedegas, is running a strategic development project on the concept Power to gas in Sweden.
The concept of Power to gas, which is here defined as the energy system storing intermittently produced electricity in the form of gas, is based on known and proven
technology and is, technically, ready to be implemented given the right conditions.
The economic viability in, and the potential of, Power to gas is largely governed by the
price of electricity and the paying willingness regarding produced methane alternatively hydrogen. The intensity of capital used, the capex, and the number of expected
annual operating hours, are viewed as decisive in regard to the investment. The availability of an infrastructure for heating and gas in the vicinity of a power to gas plant
also factors in as the possibility of using ”waste” heat from the process, for example in
a district heating system, and distributing the gas in a nearby piping system may
become important income sources. Any incomes related to the process by- product
oxygen is, at least from this study, deemed of less importance.
The concept of Power to gas is currently discussed in a number of countries. As the
share of renewable energy sources, such as solar and wind power, and thus intermittent power, in the energy mix is increasing together with the access of an existent
natural gas distribution system, the concept is viewed as a potentially vital part in a
near term, or long term, future transformation of the energy systems. Countries in
Europe such as Germany, Denmark, the Netherlands, the UK and France, are looking
into different views on the concept. Also, in the US, various concepts of power to gas
are considered.
The concept of Power to gas is system solution that connects the need of a large-scale
electricity storage with the need of getting more renewable fuels available to the market. Hence, Power to gas can be viewed as an interconnector between supply and
demand; i.e. technology solutions and markets. In order to implement large-scale
renewable electricity into the market, it is vital to find an efficient solution to store the
produced electricity.

Technology with respect to large-scale electricity storage is not commercially available
today. Governmental instruments are fundamental to allow for investments in storage
capacity in a pace needed to achieve national targets on renewable energy.
In order to estimate the economic viability of a Swedish Power to gas plant, the conditions for such a plant need to be defined. As the present study is a desk-study, the
estimations presented are based on publicly known and readily available literature
data. Furthermore, many factors impact on the future potential of the power to gas
concept in Sweden, and it should be stressed, many of these are still not known and
need to be further explored.
With a total of 30 TWh intermittent wind power into the energy system, the Swedish
wind power production will surpass 4000 MWh/h and 5000 MWh/h during 3000 hours
and 2000 hours respectively. To estimate the potential, a simplified assumption is
made that during these time periods, the electricity price is low enough making the
power to gas concept economically viable. That gives a potential for power to gas on
2.9 TWh and 1.8 TWh methane, respectively.
While the methane production is not enough to fuel a fossil fuel independent vehicle
fleet, it is certainly a means to allow ”capturing” and storing excess intermittent renewable energy, that otherwise would have been lost, and thus a means to a future
large-scale wind power development.
Today, the level of electricity price together with that of the methane price and of the
willingness to pay for methane as a vehicle fuel, do not provide an economically
sound basis for power to gas investment in Sweden. Yet, the gasoline price has tripled during the past 20 years. If such a development would continue, here with a
doubling of the gasoline price, and thus doubling the willingness to pay for methane
as vehicle fuel, the electricity price needed for an investment would be 0.50 SEK/kWh.
Likewise, a tripling of the willingness to pay for methane would correspond to an
electricity price of 1.20 SEK/kWh.
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1 Mål och syfte med denna rapport
Swedegas driver ett strategiskt utvecklingsprojekt kring Power to gas i Sverige, tillsammans med en rad partners. ÅF deltar både som partner och som sammanhållande
för utredningen.
Power to gas, som innebär att el kan lagras i form av gas, baseras på känd teknik och
är tekniskt sett genomförbart, om behovet finns och förutsättningarna är de rätta.
Lönsamheten i, och potentialen för, power to gas styrs av elpris, betalningsförmågan
för producerad metan alternativt vätgas, samt intäkter från biprodukterna värme och
syrgas. Avgörande är även hur kapitalintensiv investeringen är, samt hur många driftstimmar som kan förväntas per år.
Föreliggande rapport är en första del i arbetet och omfattar:





Internationella erfarenheter.
Motiv till utformning av power to gas-koncept i Sverige
Ekonomiska simuleringar under olika förutsättningar.
Diskussion om potentalbedömningar för power to gas i Sverige.

Delar som ej inkluderas, men som har diskuterats initialt i samband med utveckling av
projektet, är analys av nödvändiga styrmedel, politiska risker och möjligheter samt
affärsmöjligheter och affärsrisker
Följande partners är med i projektet:
Swedegas
ÅF
E.ON.
Svenskt Gastekniskt Center
Vätgas Sverige
Energigas Sverige
Cementa

Energinet.dk
O2
Svensk Energi
GE Energy Managment
Öresundkraft

Det övergripande syftet med arbetet är att kartlägga förutsättningarna
för power to gas i Sverige så att:


Potentiella affärsmöjligheter lättare kan identifieras av aktörer
på energimarknaden.



Visa hur power to gas kan bidra till att Sveriges energi- och klimatmål uppnås för beslutsfattare på den politiska nivån och på
så sätt kan underlätta för en inititiv till en svensk demonstrationsanläggning.
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2 Introduktion till Power to gas.
Idag används 1,4 TWh biogas och 17 TWh naturgas. Totalt utgör gasen 3% av Sveriges
energitillförsel. Det kan jämföras med oljeanvändningen som uppgår till 187 TWh och
svarar för 30% av den svenska energitillförseln (2010). I Sverige finns inget politiskt
mål eller tydlig strategi för biogas.
2012 producerades 8 TWh vindkraft i Sverige, vilket var rekord men det finns ett nationellt mål om att kunna producera 30 TWh vindkraftsel per år. Vindkraftens fulla potential begränsas dock av flaskhalsar i elinfrastrukturen, bristande reglerkapacitet och
möjligheter att storskaligt lagra el.
Vid en storskalig utbyggnad av vindkraft kommer situationer allt oftare uppstå då det
inte går att ta tillvara på all el som produceras. I stället för att spilla bort överskottselen
kan den användas för att producera vätgas genom att spjälka vatten via elektrolys.
Vätgasen kan i sin tur användas för att öka utbytet av biometan vid biogasproduktion.

En fungerande infrastruktur är av strategisk betydelse för att kunna utveckla och ta tillvara på förnybara energiresurser. Det gäller såväl vindkraft som biogas.


Tekniskt sett är det möjligt att lagra vindkraft i form av biometan
i gasledningar och gaslager, och därmed ta tillvara på dess fulla
potential.



Inför en ny vision i energidebatten där en biogasstrategi kan förenkla för en storskalig utbyggnad av vindkraft. Använd befintlig
3
gasinfrastruktur för att realisera visionen .

2

Energiförlusterna från vindkraft till biometan uppgår med dagens teknik till ca 50% .
Med en ny lovande teknik för elektrolysprocessen kan verkningsgraden öka väsentligt.
Gasen har en mycket hög energikvalitet, och kan ersätta olja eller naturgas för fordonsdrift, i industriella processer och kan också vid behov åter omvandlas till el med
mycket hög verkningsgrad.
Det finns likheter men också väsentliga skillnader mellan transport av gas och transport av el. Elen måste användas i samma ögonblick den produceras, möjligheterna att
lagra el är begränsade och överföringsförlusterna är relativt stora. På nationell nivå
uppgår de till ca 7%. Dessa förhållanden gäller inte för naturgas. Ledningsbunden
transport av naturgas sker i princip helt utan förluster. Ledningsnätet kan också betraktas som ett energilager då trycket kan variera mellan 50-80 bar. Därutöver finns
gaslager i Sverige och i Danmark.

2

Illustration över hur överskott på vindkraftsel kan användas för att öka biogasutbytet ur befintlig biomassa. Elen används för produktion av vätgas, som i sin tur reagerar med koldioxid och
bildar biometan, d.v.s. biogas.

El till Gas – System, ekonomi och teknik; Gunnar Benjaminsson, et.a. Gasefuels AB 2013. (Verkningsgraden för framställning av vätgas genom elektrolys förväntas stiga från dagens 64% till minst 80% eller
högre, vilket skulle förbättra totalverkningsgraden för power to gas. )
3

Visionen presenteras i rapporten – Lagra vindkraft i naturgasnätet, ÅF juni 2012.
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3 Power to gas knyter samman energisystem
Power to gas (”PtG” eller ”P2G”) diskuteras flitigt i flera länder på kontinenten. Gemensamt för dessa är en ökande andel icke-reglerbar kraftproduktion, såsom sol och vind,
samt tillgång till ett naturgasnät. Exempel på länder är Danmark, Tyskland, Nederländerna, Frankrike och England. Även i USA tittar man på Power to gas.
Power to gas är en metod att storskaligt kunna lagra elenergi i form av gas. Begreppet
”power to gas” kan ha olika innebörd i olika länder, t.ex:


Power to gas i samband med förgasning av biomassa och uppgradering av rå
biogas till biometan.



Power to gas i samband med kraftvärmeproduktion och utnyttjande av koldioxid (CO2) som har avskilts från rökgaserna.



Power to gas med vätgas (H2) som huvudprodukt och råvara till kemikalieindustrin.



Vätgas (H2) som energibärare i ett större energilagersystem och en länk mellan elsystem och energigassystem.

Utveckling av Power to gas kommer även kräva politiska styrmedel av något slag.
Genom Power to gas knyts energisystem samman, enligt nedanstående illustration. I
denna rapport diskuteras främst hur el- och gassystem knyts samman genom att el
kan lagras storskaligt i form av gas. I många länder med begränsad tillgång till vattenkraft, används gaskraftverk för att reglera variationerna i elproduktion från vindkraft.
Biogas framställs genom rötning eller förgasning av biomassa. Biogasen kan uppgraderas till naturgaskvalitet och distribueras i etablerad infrastruktur. Genom tillsats av
vätgas kan en större mängd biogas produceras ur samma mängd råvara (substrat).

I föreliggande studie omfattar Power to gas två processteg. Vätgas produceras genom
elektrolys under perioder med låga elpriser. Vätgasen får sedan reagera med koldioxid
och bilda metan. Metanet kan användas som bränsle i exempelvis fordon eller industriella processer. Vätgasen kan t.ex. användas som insatsvara i industri.
Power to gas är en systemlösning som knyter samman behovet att storskaligt kunna
lagra el med behovet av att få fram mer förnybara drivmedel. Power to gas bygger
därför på en integrerad samverkan mellan marknader och tekniklösningar.
Både biogas och förnybar el möter utmaningar i hur energiresurserna ska kunna möta
efterfrågan på marknaden. En storskalig utbyggnad av vindkraft begränsas av tillgång
på överföringskapacitet och reglerkraft, och en utvecklad biogasmarknad kräver skalfördelar och effektivare logistiklösningar. Produktionen av solkraft, vindkraft och biogas är också beroende av olika typer av statligt stöd.

 På kort sikt bidrar Power to gas till en fossiloberoende fordonsflotta.
 På längre sikt möjliggör Power to gas en storskalig lagring av förnybar el.
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3.1 De största utmaningarna är lagring och distribution av energi
Det råder ingen brist på förnybar energi. Utmaningen består i att
göra den förnybara energin tillgänglig där den behövs, när den
behövs och till konkurrenskraftiga priser. De riktigt stora utmaningarna är därför lagring och transport av energi. I denna rapport diskuteras lagring av el i form av gas.
Det finns flera olika sätt att lagra el. Alla har sina fördelar och begränsningar och skiljer sig åt vad avser kostnader, energiförluster
samt möjliga effekt- och energiuttag. Några av de vanligaste metoderna för att lagra el återges i tabellen. Lagringskapaciteten varierar
mellan teknikalternativen. Batterier är billiga i mindre tillämpningar
men kan i dagsläget inte hantera större energimängder på systemnivå. Power to gas kan generera en större lagringskapacitet. Alter4
nativen pumpkraftverk och lagring av el som hetvatten används
redan idag.
Egentligen är det bara i batterier som elen lagras som el. I de andra
energiformerna lagras elen som lägesenergi (pumpkraft), värmeenergi (fjärrvärme) och kemisk energi (gas).

Lagring av el som:
Utvecklingsnivå

Lagringskapcitet

Verkningsgrad (%)

Stor
el-el

60-90%

Stor
el-el

70-80%

Medel (årstidsberoende, konkurrerande
återvinning)

Liten
el-värme

80-90%

Medel. Begränsat i
naturgassystemet,
samt svårt att lagra.

Medel
el-H2.

60-80%

Stor i naturgassystemet.

H2 - CH4

70-85%
(inkl. värmeåtervinning => 90%)

Stor/medel
El – CH4

Ca 50%

El i batterier (NiCd)

Mogen teknik

Liten

Lägesenergi i pumkraftverk

Mogen teknik

Medel.

Mogen teknik

Mogen teknik

Värme i hetvatten i
fjärrvärmesystem

Energiflexibilitet
(exergi)

Power to gas:
Steg 1:
Som vätgas framställd
genom alkalisk elektrolys.
Steg 2:
Metan framställd genom
metanisering ur vätgas
och CO2.
(Steg 1 + Steg 2)
Från el till metan

Ny teknik

Översikt av olika lagringsformer för el. Källa: System Analyses power to gas; June 20, 2013, DNV Kema; Bearbetad
av ÅF och referensgrupp.
Illustration av Steg 1 Elektrolys och Steg 2 Metanisering i tabellen till
höger.

4

Användning av elpannor i fjärrvärmesystemen är begränsad, men har tidigare utnyttjats vid låga elpriser.
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3.2 Storskalig lagring av el är nödvändigt för att nå klimatmål
Andelen förnybar elproduktion ökar snabbt i många länder. Utvecklingen är politiskt
driven med målet att uppnå en mer hållbar energiproduktion. Utvecklingen av installerad effekt i förnybar el (och kärnkraft) inom EU visas i diagrammet till höger. En stor
svaghet, och tillika den största utmaningen, med vind- och solkraft, är att tillförseln
varierar med väderleken och att produktionen därför inte kan styras.
Det finns många olika tekniska lösningar för att hantera en intermittent elproduktion
men i begränsad omfattning. Om vindkraft, och på sikt även sol- och vågkraft, ska
kunna stå för en dominerande andel av kraftproduktionen krävs en effektiv och stor5
skalig lagring av el, vilket diskuteras i en rad utredningar .



Att hitta en effektiv lösning för lagring av el är nödvändigt för att
storskaligt kunna implementera förnybar el. Reglerkraft, demand-side
management, elutbyte mellan regioner m.m. har en stor betydelse,
men kommer sannolikt inte vara tillräckligt för att möta behoven.



Teknik för storskalig lagring av el är inte kommersiell idag. Statliga
styrmedel krävs så att investeringar i lagringskapacitet sker i den takt
som fordras för att nationella mål om förnybar energi ska kunna nås.

Bristande förmåga att kompensera för varierande tillförsel i kraftsystemet är inte ett
avlägset scenario. Redan idag uppstår situationer där produktionen av förnybar kraft
överstiger den totala efterfrågan i länder med en stor andel förnybar el, exempelvis
Danmark och Tyskland. Det leder till kraftigt volatila priser, ibland t.o.m. negativa priser. I Tyskland har priset varit så lågt som -500 EUR/MWh, trots ett omfattande kraftutbyte med omkringliggande länder.
Tysklands elproduktion från sol och vind bedöms fortsätta att öka från 60 TWh 2011,
6
till 284 TWh 2030, motsvarande en installerad effekt på 141 GW . Tyskland har pumpkraftverk och en begränsad mängd vattenkraft för reglering, med en total installerad
effekt på 6,8 GW. Idag regleras vindkraften genom utbyte med omkringliggande länder och med konventionell kraft. Av kapitel 4.3 framgår att Tyskland satsar stort på att
kunna lagra el genom Power to gas.

Installerad effekt i förnybar elproduktion och kärnkraft 1990-2011, för EU-28. Sol och vind
ökar snabbast. Källa Eurostat.

5

The Boston Consulting Group (BCG) i en rapport Electricity Storage, Making Large-Scale Adoption of Wind and Solar Energies a Reality från mars 2010; System Analyses Power to gas, DNV KEMA Energy
& Sustainabilty, 2013 (m.fl.).
6
Prognos AG (Berlin etc.), The significance of international hydropower storage for the energy transition, October 2012.
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3.3 I takt med utbyggnaden av förnybar el minskar möjligheterna att kompensera genom elutbyte
En ökad andel förnybar kraftproduktion ställer krav på transmissionsnätet och förändrar förutsättningarna för den konventionella kraftproduktionen.
Vindkraft och solel ställer olika krav på transmissionsnät och reglerkraft. Större investeringar i vindkraft sker främst i havsbaserade centraliserade anläggningar, medan
investeringar i solel är mer småskalig, ofta i direkt anslutning till användaren. I Europa
kompenserar kraftslagen varandra då solen skiner som mest på sommaren och det är
blåsigare under vintern.
Kraftsystemen i Europa är uppbyggda kring stora centraliserade kraftverk, kärnkraft,
gas- eller kolkraft. Anläggningarna har höga kapitalkostnader och måste därför vara i
drift under större delen av året för att vara lönsamma. När andelen vind- och solkraft
ökar, tränger de periodvis ut baslastanläggningarna som får försämrad ekonomi, och i
förlängningen tas de ur drift. Det minskar produktionskapaciteten i hela systemet.
Situationen medför också en ökad risk vid investeringar i ny kraftproduktion. Förutom
begränsade driftstider, råder en stor osäkerhet om bränslepriser och kostnadsutvecklingen för utsläppsrätter (CO2). Sammantaget kommer det leda till mer volatila elpriser.
Förutsättningarna för förnybar intermittent kraftproduktion är är bättre i Norden än på
kontinenten, genom stora tillgångar på vattenkraft. Likafullt har Danmark haft problem
med att få avsättning för all vindkraft i situationer med stor vindproduktion med negativa elpriser som följd. Även Tyskland, med sin närhet till Skandinavien, har haft negativa elpriser då vind- och solkraftproduktionen överstigit efterfrågan. Teknik för att
storskaligt kunna lagra el ses som nödvändigt för att kunna fortsätta att bygga ut
vind- och solkraft.

7

Svenska Kraftnät, Perspektivplan 2025 – en utvecklingsplan för det svenska stamnätet. April 2013.

Utbyggnad av elnätet är en nödvändig men sannolikt inte en tillräcklig lösning:


Elutbyte kan inte möta alla typer av fluktuationer, t.ex. inte variation mellan dag
och natt. Vidare är väder och klimatförhållanden ofta likartade i närliggande regioner.



För att kompensera för väder- och klimatförhållanden krävs därför omfattande
investeringar i elnät över stora avstånd. Svenska Kraftnät tiodubblar investering7
arna under kommande år för ökad driftsäkerhet och kapacitet .



Motstånd mot utbyggnad av överföringskapacitet och långa tillståndsprocesser
begränsar möjligheterna att bygga ut elnätet i tillräcklig omfattning.



Det uppstår energiförluster vid långdistansöverföring av el, ju längre avstånd
desto större förluster. Det minskar möjligheterna att kompensera mellan olika vädersystem (vindkraftproduktion) genom
utbyggnad av överföringskapacitet för el.

I takt med att vind- och solkraften byggs ut,
minskar möjligheterna att kompensera variationerna genom elutbyte eftersom situationen
är likartad i närliggande länder.
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3.4 Mer biometan nödvändigt för att uppnå fossilfri fordonsflotta
En av de största utmaningarna i klimatarbetet är att minska användningen av fossila
drivmedel inom transportsektorn. Det politiska målet är att Sverige ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen 2030, samt visionen att Sverige ska ha en
hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp till atmosfären 2050. Det
är en stor utmaning. De fossila drivmedlen står för mer än 90% av transportsektorns
energianvändning och det är bara 17 år kvar till 2030.

De alternativa drivmedel som används i bilar idag är biogas, biodiesel och etanol, samt
dito via inblandning i bensin och diesel. Det finns laddningsbara elbilar på marknaden,
men det kan dröja innan de blir introducerade i stor skala. Bilar med gas som drivmedel är etablerade och det finns tankställen över större delen av landet. Det främsta
8
problemet för en fortsatt utveckling av biogasbilarna är tillgången på biogas . I takt
med att tillgången till biogas ökar, ökar också användningen av biogas som drivmedel.

Energianvänding inom transportsektorn, inkl. utrikes sjöfart och flygtrafik. Det är en mycket liten del av transportsektorns energianvändning som är förnybar. Källa: Energimyndigheten, Energiläget i siffror
2012.

Användning av förnybara drivmedel och el inom transportsektorn.
Källa: Energimyndigheten, Energiläget i siffror 2012.

8

Om priset ska vara konkurrenskraftigt gentemot bensin.
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4 Internationell utblick – Europa först ut med Power to gas
Vårt el- och gassystem och dess framtid bör ses mot bakgrund av grannländernas
utveckling. Svenska aktörers förutsättningar att agera är i hög grad beroende av vad
resten av Norden och Europa gör. Till exempel investerar Finland i kärnkraft och ökar
basproduktionen i systemet, medan Danmark investerar stort i vindkraft och satsar
samtidigt på Power to gas. Norge tillsammans med Sverige är med i elcertifikatsystemet. Målet är att öka den förnybara elproduktionen med totalt 26,4 TWh i de
9
båda länderna från år 2012 till år 2020 . Tyskland avvecklar kärnkraften och ökar andel
sol- och vindkraft, vilket ökar volatiliteten i systemet.
Bevekelsegrunderna för Power to gas skiftar från land till land beroende på aktör och
marknadsförutsättningar. Drivkrafterna kan vara att tekno/ekonomiska som att hitta
avsättning av förnybar överskottsel, framställa mer metan/biogas/vätgas för drivmedel
inom transportsektorn eller för bränsle till värmesektorn, framställa mer vätgas som
insatsvara i kemikalieindustrin eller raffinaderier. Drivkrafterna kan även vara sociala/miljömässiga som att hitta vägar från fossilt bränsleberoendet till ett mer hållbart
energisystem och samhälle. I Europa finns även även EU:s tredje inre marknadspaket
för energi som en viktig drivkraft.
Kort om utvecklingen i USA
Det är i Europa som olika system med Power to gas först etableras och testas. Men
även USA planerar för vind-/vätgaskoncept. Det som benämns vätgas-vägen, och
vätgaslagring, ses som en stor möjlighet och en väg till att bryta det fossila beroendet
i transportsektorn. Kalifornien har länge haft en framskjuten roll i vätgasmarknadens
utveckling med etablering av t.ex. Hydrogen Highway. Nu avser Kalifornien att öka
andelen förnybar el till 33% år 2020. Dessutom tar man ett steg framåt vad gäller nät
och energilager i stora skala. År 2010 kom lagen om nätbaserat energilager. Det föreligger nu ett förslag på mål om energilagersystem på 1,3 GW år 2020. I år etablerades
ett så kallat Hydrogen Energy Storage Program av California Hydrogen Business
Council för att underlätta till vid marknadsanpassningen av vätgas-energilagring i
Kalifornien genom större kunskap om Power to gas och vätgas som drivmedel.

9

En svensk-norsk certifikatmarknad, årsrapport för 2012. Energimyndigheten.

I andra delar av USA, bl.a. New York och North Dakota diskuteras storskaliga system
för att ha hand om förnybar energi i form av vind och kunna transportera den till landsändar med behov av energi och för att möta transportsektorns behov av drivmedel.
Här skissar t.ex. GE Global Research på system med vindbaserad elproduktion (500
MW) och vätgasproduktion (107-118 ton H2/dag). Den producerade vätgasen transporteras via långa ledningar (upp till 1000 miles eller 160 mil) till tankställen för lastbilar som körs på vätgas. För vätgasproduktionens del är kostnaden för elektricitet och
elektrolyssteget [dollar/kW] samt elektrolysörens verkningsgrad viktiga. För systemet
som helhet kvarstår en del teknisk utveckling, exempelvis av elektrolysörer i MW-skala
och storskalig industriell lagring.
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4.1 Internationella aktörer som driver utvecklingen av Power to gas
I den europeiska debatten syns ett antal aktörer eller sammanslutningar av aktörer.
Europeiska unionen (EU)
EU utgör en naturlig grund för det strategiska planerandet av den europeiska energimarknaden och de tekniska system (transmissions- och gasnäten) som följer med den.
Det tredje inre marknadspaketet för el och gas ger riktlinjer för utvecklingen av transmissionsnäten och gasnäten samt aktörernas villkor att agera på den gemensamma
marknaden. Det är tänkt att det ska ge transparens och förutsägbarhet och därmed en
viss frihet för såväl stora som små aktörer, som energibolag, industrier, systemoperatörer och myndigheter, att själva och tillsammans välja riktningen framåt. Utöver detta
paket finns en rad olika strategiska dokument som rör el- och gasmarknaden.
Ett flertal EU-administrerade projekt har utförts eller pågår i området eller närliggande
områden, t.ex. ADEL (ADvanced ELectrolyser för vätgasproduktion med förnybara
energikällor), NATURALHY (vätgas i naturgasnätet) och CO2 Electrofuels (framställning
av bränslen ur koldioxid och vätgas). Det senare projektet har fokus på hållbara koldioxidkällor (biogas, förgasad biomassa och geotermisk koldioxid), högtemperaturelektrolys Solid Oxide Electrolysis) samt förnybar el, särskilt intermittent kraft som vindkraft. Det är ett 2-årigt projekt (start i november 2011) vars mål är att kvantifiera kapaciteten och kostnadspotentialen för konceptet samt producera roadmaps för Norden. Tio deltagare: E.ON, SORPA, Chemrec, ICI, Haldor Topsøe, DTU, Oliudreifing,
Wärtsilä, Volvo och EA Energy Analysis.
the European Group on the Gas Research (GERG)
Bildades 1961 för att stärka Europas gasindustri genom att lyfta fram effektiv gasrelaterad FoU och samla kompetens. Informationsutbyte om tekniska framsteg och
gemensamma projekt.

North Sea Power to Gas Platform (NSP2G)
Ett nätverk med gasrelaterade organisationer vars syfte är att undersöka möjligheterna
till konceptet Power to gas i nordsjöländerna.
Partners: Energinet.dk, DNV KEMA, Gasunie, Alliander, Hydrogenics, Fluxys, Maersk Oil,
ITM Power, National Grid, Open Grid Europe och Tennet.
Mediterranean Power-to-Gas platform (MP2G)
Ett nätverk med gasrelaterade organisationer vars syfte är att undersöka möjligheterna
till konceptet Power to gas i medelhavsländerna (för närvarande Frankrike, Italien,
Spanien och Portugal). Ska utveckla projekt baserat på både vind och sol i medelhavsregionen.
Partners: EDP, REN, Enagas, Gas Natural, GDF Suez, TIGF, Edison, Hydrogenics, SNAM
och ITM Power.
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4.2 Danmark: Förnybar energi driver intresset för Power to gas
Bilden av Danmark som gasproducent och exportör är på väg att ändras. Den danska
gasproduktionen i Nordsjön minskar och på sikt kommer landet att vara beroende av
importerad gas. Det finns med andra ord ett behov av omställning av energisystemet
där förnybar energi och ”non-carbon” energitillförsel är ledord. Det befintliga gasnätet
tillsammans med vindkraft och biogas utgör mycket viktiga komponenter. Milstolpar i
den danska omställningen är att


År 2035 ska elproduktionen vara helt baserad på förnybara energikällor- vilket medför behov av lager för el i form av gas (Power to gas).



År 2050 ska energitillförseln till hela energisystemet utgöras av förnybara
energikällor – vilket medför behov av kraftig ökning av elektrifiering och
ökad integrering av elsystem med gassystem, värmesystem och transportsystem.

Andelen förnybar energi i energimixen är idag 21%, huvudsakligen bestående av vind10
kraft och biomassa .
11

Idag utgör vindkraft 25% i Danmarks elproduktion . Målet är att andelen ska växa till
50% eller 18 TWh till år 2020. Danmark har även som målsättning att 3% av den
danska gaskonsumtionen ska vara täckt av biogas 2014. Idag konsumeras ca 1,3 TWh
vilket prognosticeras till ca 5 TWh, 2020. För att visa på användningen av förnybara
gaser i transmissionssystemet planeras 3 demonstrationsprojekt genomföras innan år
2020.

Lokalisering av det hittills idrifttagna Power-to-gas-projektet i Danmark,
det så kallade Foulum-projektet.

10

International Energy Agency (IEA), 2012. “Energy Policy of IEA Countries, Denmark 2011 Review”. www.iea.org (hämtad hösten 2013).

11

Behnke, Kim, 2012. Energinet.dk. “Scientific Support for The Transition To A Low Carbon Economy - Drivers for Low Carbon Economy”, mars 2012.
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Power to gas-projekt i Danmark

Foulum-projektet (250 kW)



P2G BioCat (Power-to-Gas via Biological Catalysis)



Anläggningen blev kommissionerad augusti 2013 och projektet
avslutas i november 2013.



Teknik: 2 MW demonstrationsanläggning med biologiskt metaniseringssteg. Startar engineering m.m. i Q1 2014.



Teknik: 250 kW demonstrationsanläggning (världens största demonstrationsanläggning för Power to gas baserat på biologisk
metanisering). Mikrober (archaea) producerar metan från koldioxid (rågas, rå biogas, från en on-site anaerob digester) och vätgas (från en högtryckstank). I en omrörd tankreaktor på 10 000 liter göds metanproducerande mikroberna från Electrochaea med
koldioxid och vätgas. Reaktorn har varit i drift i över 300 timmar
och nu kommer reaktorn och biokatalysatorn testas avseende systemets verkningsgrad, produktivitet, robusthet och svarstid rörande ändringar i koldioxid- och vätgastillförseln.



Plats: ännu ej fastställd.



Deltagare: Hydrogenics, CNG Services, Electrochaea.



Mål och syfte med anläggningen: Feasibilitystudie av andra
generationens bioreaktor och identifiering av lämpliga siter för
anläggningar i MW-skala. Demonstrera omvandling av överskottsel till metan för lagring och distribution i det existerande naturgasnätet.



Förväntan på sikt med anläggningen och/eller med tekniken i
landet: Projektet väntas vara den sista demonstrationssteget innan
kommersialisering.



Kostnad: 0,5 miljoner USD (fr Energinet.dk)



Plats: Biogas Research Centre, Aarhus universitet.



Deltagare: Electrochaea.dk ApS (operatör), danska energimyndigheten (EUDP), E.ON, Erdgas Zurich, ewz (Zurich kommun), Aarhus universitet och NEAS Energy. Stöd av Invest in Denmark och
ingenjörstjänster av NIRAS.



Mål och syfte med anläggningen: Demonstrera Electrochaea’s
teknik för biokatalytisk metanisering på för-kommersiell skala.



Förväntan på sikt med anläggningen och/eller med tekniken i
landet: Resultatet från projektet ska ge input till designen av ett
kommande MW-skaleprojekt som planeras första kvartalet i 2014.

Kostnad: ca 7,5 miljoner DKK (från danska staten, EUDP).

Källa: Electrochaea, 2013.
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4.3 Tyskland: ”die Energiewende” driver intresset för Power to gas
För mer än 10 år sedan beslutade sig den tyska regeringen för att avveckla kärnkraften
och stödja förnybar elproduktion. Efter katastrofen i Fukushima beslutades att alla
kärnkraftverk ska stängas till 2022. Det är ca 20 GW kärnkraft som ska ersättas med
bl.a. utbyggnad av havsbaserad vindkraft och, i mindre utsträckning, biomassa och
solkraft. Även kol kommer att att kvarstå som en viktig energikälla för Tyskland. Denna
omställning av energisystemet, kallat ”die Energiewende”, har hittills inneburit att
andelen förnybar el har trefaldigats på tio år, och uppgår i dag till drygt 20%, mycket
tack vare subventioner. Tyskland har idag den största installerade kapaciteten inom
vind- och solkraft i Europa.

Tysklands kraftiga ökning av andelen förnybar elenergi ställer även höga krav på kraftnätet. Krafttillförseln under mycket blåsiga eller soliga dagar, kommer att överstiga efterfrågan allt oftare. Det kommer i sin tur att leda till att kraftnätet pressas till sin yttersta
kapacitet. Det bedöms att totalt behövs 8000 km nya och uppgraderade elledningar för
att möta den varierande produktionen från vind- och solkraft, för transportera vindkraftsel i norr till industrier i söder samt sjökablar för att länka nya vindkraftsparker till havs.
13
Denna investering uppskattas till knappt 200 miljarder SEK .

Regeringens mål är att


År 2020 ska energianvändningen till 35% vara baserad på förnybara energikällor



År 2050 ska energianvändningen till 80% vara baserad på förnybara energikällor.

Landet är redan på god väg att nå det första ambitiösa målet då man bedömer att ca
12
50% av energimixen kommer från förnybara energikällor 2022 . Dessutom räknar man
med att die Energiewende ska ge Tyskland ett industriellt försprång och att antalet
arbetstillfällen kommer att öka. Det har enligt miljöministeriet redan skapats 370 000
jobb inom förnybar energi.
Basproduktionen i kraftsystemet utgörs, förutom av kärnkraft, av konventionella fossileldade kraftverk. Det är kostsamt att låta dessa anläggningar vara på stand-by för
att möjliggöra snabb driftstagning (”ramp-up”) vid vindstilla dagar. Vidare är anläggningarna dyra att bygga och har lägre prioritet än förnybar energi vilket medför att de
måste tas ur drift om det finns tillräckligt med förnybar energi i systemet. Det finns
alltså ett stort behov av energilager för att klara övergången från kärnkraft till förnybar
elproduktion.

12

Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft (BDEW), 2013. www.bdew.de/ (hämtad hösten 2013)

13

Judd, R. & Pinchback, D., European Gas Research Group (GERG), 2013

Komponenterna i Tysklands framtida energimix år 2022. Den vänstra halvan består av förnybar energi. Källa: BDEW.
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Det befintliga naturgasnätet i Tyskland har det som elsystemet saknar, nämligen lagrings- och transmissionskapacitet. Gassystemet består av 400 000 ledningar som länkar till flera gasreservoarer med en (kemisk) lagringskapacitet på 200 TWh, vilket motsvarar flera månaders elanvändning i Tyskland. Gassystemet kan alltså användas för
lagring och distribution av överskottsenergi, och därmed bidra till att stabilisera kraft14
systemet. Dessutom kan vätgas matas in i gasnätet (upp till 5 vol%) och verkningsgradsförluster för omvandling till metan kan undvikas.

Flera demonstrationsanläggningar har hittills tagits i drift för utvärdering av Power to
gas och smarta nät. 2012 startades en nationell strategiplattform för Power to gas av
DENA (Tysklands energimyndighet) med fokus på gaskraftverk och dess utveckling
samt transmissionsnät och kapacitetsmarknaden i stort. I strategiplattformen är nu
drygt 30 partners medlemmar.

Sammanfattningsvis har Tyskland tre huvudanledningar till att, vid ett konkurrenskraftigt gaspris, länka överskottsel mot energigassystemet där gasinfrastruktur med
teknik och kunder redan finns etablerad, nämligen:


förnyelsen av ledningar för kraftöverföring från norr till söder kostar och tar tid,



behovet av energilager vid expansionen av förnybar energi i systemet och



möjlighet att ta hand om överskottsel.

Konceptet Power to gas har anammats av myndigheter och företag, och man talar om
gröna och förnybara gaser. Fokus i Tyskland ligger på såväl vätgas som metan då det
finns avsättningsmarknader och intresse för vidare användning av bägge produkterna.
Flera projekt har initierats av regeringen för att stödja utvecklingen av vätgas och
15
Power to gas , t.ex. det 6:e Energy Research Programme (3,4 miljarder euro för perioden 2011-2014) om energieffektivitet och förnybar energi varav energilagring och
nätteknik är ett fokusområde. Tyskland har även ett stort pågående nationellt program
för vätgas och bränsleceller (mer än 700 miljoner euro) som för övrigt är Europas
största implementeringsprogram i området.

Medlemmar i Tysklands strategiplattform för Power to gas

klnhj

14

Enligt nuvarande standard [DVGW, 2013får max 5vol% vätgas matas in i det tyska naturgasnätet. Vissa aktörer, bl.a. GERG - the European Group on the Gas Research, ser en potential att öka vätgasandelen till 6- 20vol%.
15

Germany Trade & Invest, 2013
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Karta över Power to gas-projekt i Tyskland

Kartan visar de Power to gas-projekt som
pågår i Tyskland.
På följande sidor beskrivs ett urval av
projekten närmare.
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Power to gas-projekt i Tyskland
Falkenhagen TYSKLAND


Anläggningen invigdes i augusti 2013 (projektet löper fram till december
2015). Vid invigningen deltog ministrar från regeringen. Vindöverskottsel
används för att producera vätgas som sedan matas in i naturgassystemet.



Teknik: 2 MW vindkraftsel. 2 MW HyStat alkalisk elektrolysör, byggd av
Hydronics (global leverantör av vätgasproduktionsutrustning). Produkt3
ion: vätgas: 360 m /h. Vätgasen, 2 vol% vid 55 bar, matas in i det regionala gasnätet för vidare omvandling till värme och kraft.



Deltagare: E.ON Gas Storage (ägare), Swissgas (ägare) samt Hydrogenics.



Mål och syfte med anläggningen: Demonstrera processkedjan, optimera driftskonceptet med varierande vindkraftsel relativt gasflöde samt
få erfarenhet gällande teknik, kostnader och processen i stort. Med detta
projekt avser E.ON att kraftigt bidra till att öka verkningsgraden för hela
processen inklusive integreringen av vindkraft och injiceringen av vätgas i
gasnätet. Man avser även att genomlysa ekonomin och möjliggöra användandet av tekniken i en industriell skala.



Förväntan på sikt med anläggningen och/eller med tekniken i landet: Denna energilagringsmetod ses som en nyckelkomponents i Tysklands omställning av energisystem. Den kommer att reducera behovet att
ta vindturbiner off-line när det lokala kraftnätet är hårt pressat och kan
därför bidra till att ta hand om mer vindkraft.



Kostnad: 5 miljoner EUR.

Skiss över Power to gas-anläggningen i Falkenhagen
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Power to gas-projekt i Tyskland forts.

ZSW’250 kW demonstrationsanläggning


Anläggningen invigdes i oktober 2012 och driftattes i december samma
år. Utvärdering av anläggningen sker under 2013 och projektet avslutas
i januari 2014.



Teknik: Anläggningen använder kommersiellt tillgänglig och beprövad
teknik (t.ex. trycksatt alkalisk elektrolysör). Anläggningsdesign är designad för att svara på variationer och intermittenta lastprofiler från vind
och sol. Styr- och reglertekniken motsvarar också den som används av
framtida storskaliga industrianläggningar. Produktion: vätgas 50 m³/h
3
(upp till 11 bar), metan: 12,5 m³/h (upp till 300 m /dag).





Deltagare: forskningscentrum (ZSW) med partners Fraunhofer IWES
och ETOGAS (f.d. Solarfuel). Den sistnämnda avser att kommersialisera
tekniken.
Mål och syfte med anläggningen: Optimera tekniken under drift för
att sedan enklare kunna skala upp till Power to gas-anläggningar i 1- 20
MW-skalan (nivå relevant för energiindustrin).

Audi E-gas i A3-bilar demonstrationsanläggning


ETOGAS har byggt en 6 MW Power to gas-anläggning för biltillverkaren Audi. Anläggningen togs i bruk i juni 2013. El från
havsbaserad vindkraft utnyttjas till produktionen av metan, benämnt ”Audi e-gas”. Bränsleproduktionen uppgår till ett års
förbrukning för 1500 st Audi A3-bilar (Audi A3 Sportback gtron) och bränslet levereras till CNG-tankställen. Audi planerar
även en serieproduktion av fordonen med start år 2014.



Teknik: 6 MW vindkraftsel från fyra 3,6 MW vindturbiner off3
3
shore. Produktion: vätgas: 1 300 m /h, metan: 300 m /h.



Plats: Werlte, Niedersachsen.



Deltagare: Audi, ETOGAS (f.d. Solarfuel), forskningsinstituten
ZSW och IWES, EWE Energie.



Mål och syfte med anläggningen: Start för kommersialisering
av tekniken. Till exempel avser ETOGAS att marknadsföra anläggningar upp till 20 MW vindkraftsel och reducera investeringskostnaderna ytterligare.



Synergi med CO2 från närliggande biogasanläggning – binder
kemiskt ca 2 800 ton koldioxid. Enligt Audi motsvarar det den
mängd koldioxid som en björkskog med över 220 000 träd
binder under ett år. Det innebär att de 1 500 bilarna som drivs
med Audi e-gas kan köra 1 500 mil koldioxidfritt per år.
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Power to gas-projekt i Tyskland forts.

P2G CatMet

Projektet stöds av ministeriet för utbildning och forskning (BMBF). Det är en del av
projektet CO2RRECT (se nedan).


Teknik: testanläggning, katalystisk metanisering. Använder sedan januari 2013 (tester fram till oktober 2013) en proton exchange membrane (PEM)- elektrolysör. 300
kW vindkraftsel. Produktion: vätgas upp till Elektrolysören har nominell kapacitet på
100 kW men har en peak-kapacitet på 300 kW för att hantera överladdning, under
begränsade perioder, d.v.s. absorbera fluktuationer i el. PEM- elektrolysören ses som
säker och flexibel, och med snabb responstid vilka alla är viktiga egenskaper vid intermittenta förnybara energikällor i systemet. PEM-modulen utvärderas för dess
funktion när elmängden kraftigt ökar och vid partiell last för att se vilken effekt frekventa laständringar har på elektrolys-systemets funktion, och på kvaliteten på den
producerade vätgasen. PEM- demonstratorn levereras av Siemens.



Plats: Brunkolkraftverk, Coal Innovation Centre, Niederaussem.



Deltagare: RWE Power, Bayer Technology Services (projektledare), Siemens, Bayer
Material Science, forskningscentrum och ett antal universitet och högskolor (Invite,
RWTH Aachen, Fritz-Haber Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Leibniz-Institut für
Katalyse, Ruhr-Universität Bochum, TU Dortmund, TU Dresden, Universität Stuttgart,
Karlsruhe Institute of Technology, TU Darmstadt).



Mål och syfte med anläggningen: Man undersöker bl.a. olika katalysatormaterial
för vätgas och CO2-reaktionen och huruvida koldioxid som fångas i lignit-baserade
kraftverk är lämplig för metangasproduktion. Om positivt utfall kan en anläggning
byggas som nästa steg med lagring av överskottsel från förnybar energi i form av
metan. Man testar också produktion av metanol från vätgas och CO 2 (bränsle och i
kemisk industri för produktion av plast, m.m.).
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Power to gas-projekt i Tyskland forts.

CO2RRECT (CO2-Reaction using Regenerative Energies and Catalytic Technologies)


18 miljoner EUR i projektbudget.



Deltagare: 15 partners från den kemiska industrin, energibolag och akademi. Partners:
bl.a. Bayer och Siemens.



Undersöker olika sätt att använda vätgas. Exempel på områden som studeras: Vätgas tillsammans med CO2 från kolkraftverks rökgas blir metan i närliggande anläggning. Vätgas
kan lagras i form av naturgas och när det behövs åter konverteras till el eller göras tillgänglig värmemarknaden. Vätgas kan även användas till att producera material som metanol för production av kemikalier. Tillsammans med CO2 kan vätgas konverteras till intermediata material som myrsyra eller kolmonoxid. (Från kolmonoxid kan isocyanat produceras, ett material som används vid produktion polyuretan, skumplast.)

360 kW vätgasproduktionsanläggning Thüga


Teknik: 320 kW vindkraftsel. PEM-elektrolysör
(125kg/dag vätgas), inkluderar kraftelektronik från
AEG. leverans av ITM Power. Systemet är ”självreglerande” (upp till 80 bar tryck) vilket ger möjlighet
att direkt mata in i gasnätet.



Plats: Mainova anläggningssite, Frankfurt am
Main.



Deltagare: Thüga Group (ägare och projektkoordinator). Thüga är det största nätverket i Tyskland
av energibolag med 100 medlemmar från kommunala energibolag.



Partners: Badenova, Erdgas Mittelsachsen, Energieversorgung Mittelrhein, erdgas schwaben, Gasversorgung Westerwald, Mainova, Stadtwerke
Ansbach, Stadtwerke Bad Hersfeld, Thüga Energienetze, WEMAG, e-rp och ESWE Versorgungs. Även
akademiska partners deltar i driftsfasen.
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5 Underlag och antaganden för lönsamhetsbedömning
För att bedöma lönsamheten i power to gas för svensk del måste förutsättningarna för
en tänkt anläggning definieras. Föreliggande rapport är en desk-study och alla beräkningar baseras på underlag inhämtade via litteraturstudier. Syftet är att visa hur olika
faktorer påverkar lönsamheten. Inför uppförandet av en anläggning måste mer specifika underlag inhämtas.
Här avgränsas Power to gas till processtegen elektrolys och metanisering. Elektrolyssteget är nödvändigt för att omvandla el till bränsle genom spjälkning av vatten till
vätgas. Alternativa avsättningar för den producerade vätgasen är inmatning i begränsad volym i gassystemet (max 5%), direkt användning i t.ex. en bränslecell eller som
insatsvara i kemiindustrin.
I metaniseringssteget reagerar vätgasen med koldioxid och bildar metan, d.v.s. syntetiskt framställd naturgas. Metanet kan matas in direkt i naturgasnätet samt användas i
alla applikationer som idag använder naturgas.
Koldioxiden kan ha biologiskt ursprung, t.ex. den koldioxid som bildas vid rötning eller
förgasning av biomassa vid biometanframställning. Metoden minskar koldioxidutsläppen samt ökar den producerade mängden biometan i processen. Koldioxiden skulle
även kunna ha fossilt ursprung och avskiljas ur rökgaser från förbränning eller härröra
från t.ex. cementtillverkning.
Som biprodukter bildas syre i elektrolyssteget och höggradig värme i metaniseringssteget. Intäkterna från dessa produkter beaktas i lönsamhetsbedömningen. I det följande beskrivs valda tekniker och processteg närmare.

Illustration över processteg i Power to gas. Elen är i första hand överskottsel från sol- eller vindkraft, eller annan el vid låga elpriser. Koldioxiden hämtas från biogasproduktion (rötning eller förgasning), förbränning eller från annan tillgänglig CO2-ström.
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5.1 Elektrolys
Produktionen av syntetisk metan sker i två olika processteg: elektrolys och metanisering. I elektrolysen spjälkas vatten till vätgas och syrgas, med hjälp av elektricitet. För
att öka vattnets ledningsförmåga tillsätts ett ämne med låg resistivitet, exempelvis
kaliumhydroxid (KOH). Elektrisk ström förs ner i elektrolyten via en negativ elektrod,
katoden. Vid katoden frigörs vätgas (H2) och joner (OH ). Jonerna leds genom elektrolyten och ett avskiljande membran till den positiva elektroden, anoden. Vid anoden
frigörs syrgas (O2) och elektroner (e ). Processen visas i figuren nedan.
Processen ovan kallas för alkalisk elektrolys, och är den mest använda elektrolysmetoden för vätgasproduktion. Verkningsgraden från el till vätgas uppgår till maximalt
3
70%. För att producera 1 Nm vätgas, med energiinnehållet 3 kWh, krävs 4,3 kWh el.
Förlusterna, som uppstår till följd av resistansen i systemet, omvandlas till värme. För
3
3
16
varje Nm vätgas som produceras, bildas även 0,5 Nm syrgas .

5.2 Metanisering
Vätgasen som produceras i elektrolysprocessen kan tillsammans med koldioxid (CO 2)
bilda metan (CH4), genom den s.k. Sabatierprocessen. Vid katalytisk metanisering
används en katalysator för att påskynda de kemiska reaktionerna. Lämpliga katalysatorer är exempelvis metallerna nickel (Ni), rutenium (Ru), rodium (Rh) och palladium
(Pd).
Katalysatorn binder vätgasmolekylerna och delar dem till vätejoner. Vätejonerna reagerar sedan i ett flertal steg med koldioxiden. Under dessa steg bildas vatten (H2O)
och slutligen metan. Den sammantagna formeln för Sabatierprocessen är:

Reaktionen är exoterm, det vill säga att energi i form av värme frigörs till följd av de
kemiska reaktionerna. Beroende på trycksättning kan temperaturen på värmet som
frigörs ligga mellan 250 och 800°C.
3

Förhållandet mellan vätgas och koldioxid uppgår till 4:1, d.v.s. att för varje Nm vätgas
3
17
tillförs 0,25 Nm koldioxid. Energieffektiviteten i processen kan antas uppgå till 80%,
3
3
18
vilket resulterar i att 1 Nm ger 0,24 Nm metan . I processen frigörs även 0,6 kW
värme med temperatur på 300°C.

Övergripande illustration över den alkaliska elektrolysprocessen

16
17
18

El till gas – System, ekonomi och teknik, juni 2013, Gasefuels AB.
Med effektivitet menas här hur stor del av vätgasens energiinnehåll som omvandlas till metan.
Energiinnehållet i vätgas uppgår till 3 kWh/Nm3 och i metan till 10 kWh/ Nm3
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5.3 En fiktiv demonstrationsanläggning
För att kunna göra en övergripande bedömning av lönsamheten, har en investeringsmodell ställts upp över en fiktiv demonstrationsanläggning som producerar uppgraderad metangas från el. Metangasen har i stort sett samma kvalitet som naturgas och
kan därmed matas in direkt i naturgasnätet.
3

Den undersökta anläggningen består av en elektrolysör som kan producera 400 Nm
3
vätgas per timme. Elektrolysen kräver vid maxkapacitet 1,7 MW el och 0,4 m vatten.
3
Förutom vätgas produceras även 200 Nm syrgas och 0,5 MW värme med en temperatur på cirka 70 °C.

19

Vätgasen som produceras blandas sedan med koldioxid i en metaniseringsprocess. Av
3
3
3
400 Nm vätgas och 100 Nm koldioxid kan 100 Nm metan produceras. Metaniseringsprocessen är exoterm, och ger upphov 0,2 MW värme, i form av vattenånga, med
en temperatur på cirka 300 °C.
Övergripande systembeskrivning av simulerad ”power to gas”-anläggning
bilden nedan.

19

illustreras i

Källor: El till gas, Gasefuels AB; CO2 recycling by reaction with renewably-generated hydrogen, 2010, S. Kent Hoekman, Amber Broch, Curtis Robbins, Richard Purcell, International Journal of Greenhouse

Gas Control; bearbetad av ÅF.
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5.4 Kalkylförutsättningar
För att bedöma exempelanläggningens lönsamhet jämförs de framtida betalningsöverskotten, det vill säga totala intäkter minus totala kostnader, med den initiala investeringen. Anläggningen antas ha en livslängd på 15 år, vilket även används som kalkylperiod. Till följd av eventuella avkastningskrav räknas betalningsöverskotten om till
ett nuvärde i år 0, d.v.s. då investeringen gjordes. Det görs med en kalkylränta, som i
20
grundfallet har satts till 3% .
Anläggningen kommer att producera metan under de perioder då elpriset är tillräckligt lågt för att producera metan till marknadspris eller lägre. Det innebär att driftstiden för anläggningen kommer att vara begränsad. För de beräkningar som exemplifieras i det följande antas att en genomsnittlig driftstid för anläggningen till 3 000 h
3
per år. Det innebär att anläggningen kommer att producera 300 000 Nm metan per
år, med motsvarande energiinnehåll 3 GWh.
Investeringen för anläggningen, samt intäkter och rörliga kostnader har antagits utifrån dagens förutsättningar. Informationen har framförallt inhämtats från tidigare
studier på området, tillgänglig statistik och uppgifter från marknadsaktörer. För diskussion kring antagandena hänvisas till respektive not i bilaga 1. Kostnaderna för vattenåtgången i elektrolyssteget är mycket små och har därför försummats i kalkylen.
Elkostnaden består av följande delar:

Elpris <0,20 -- >0,80 SEK/kWh (varierar stort).


Elcertifikat ca 0,03 SEK/kWh (undantag för tillverkande industri?)



Elskatt 0,05 SEK/kWh (industriella processer)

Anläggningen antas ej vara momspliktig.

20

Realt avkastningskrav, exkl. inflation.

Kalkylränta (real)
Driftstid
Kapacitet (metan)
Livslängd

Intäkter
Metan
Syrgas
Värme (120°C)
Summa intäkter
Kostnader
El
Nätavgift
Drift & Underhåll
Distribution av metan
Summa kostnader
Investering

3%
3000 h/år
3
100 Nm /h
15 år
À-pris

Totalt

11,60 SEK/Nm
3
0,90 SEK/Nm
0,40 SEK/kWh

3

3 480 000 SEK/år
135 000 SEK/år
600 000 SEK/år
4 215 000 SEK/år

Variabel
0,25 SEK/kWh
3% av investering
3
1,80 SEK/Nm

Variabel
1 275 000 SEK/år
900 000 SEK/år
540 000 SEK/år
Variabel

Not.
1)

2)

30 000 000 SEK

3)

Koldioxiden antas finnas tillgänglig, t.ex. i en biogasprocess, och har i beräkningsexemplet ingen kostnad. Beroende på koldioxidkälla (förnybar eller fossil) och regelverk i frågan kan kostnader för avskiljning, alternativkostnad för lagring och köp av
utsläppsrätter m.m., tillkomma.
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6 Lönsamhetsberäkningar med olika förutsättningar
I det följande redovisas utfallet av lönsamhetsberäkningar för den tänkta anläggningen under olika förutsättningar. Till höger redovisas utfallet vid beräkningar för ett
referensfall. Metanpriset beräknas som en funktion av elpriset.

Grundfall – referens.

Reslutaten redovisas för följande beräkningsfall:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grundfall – till höger.
Gasen matas in direkt i gasledning.
Direktanslutning till vindkraftpark, ingen (extern) nätavgift.
Ingen avsättning eller ersättning för värmen.
Känslighetsanalys för olika kalkylräntor.
Känslighetsanalys, driftstid 2000, 3000, 4000 och 7000 h.

Utgångspunkten för analysen är betalningsviljan för metan, som är slutprodukten.
Med dagens priser på drivmedel (bensin) motsvarar det ett metanpris på
3
21
3
14,50 SEK/Nm (normalkubikmeter) . Exklusive moms blir intäkten 11,60 SEK/Nm .
Enligt de kalkylförutsättningar som antagits för exempelanläggningen skulle det krävas ett elpris på -0,20 SEK/kWh eller lägre, d.v.s. då elproduktionen överstiger elanvändningen. Priset inkluderar alla kostnader för elen.

Grundfall

Ersättning för metan, syre och värme (närhet till fjärrvärmenät).

Anläggningen är uppkopplad till elnätet, inkluderar nätavgift.

Distribution: metanet komprimeras och fraktas på lastbilsflak, 10 mil.

Driftstid för anläggningen är 3000 h.

21

1 Nm3 = ca 10 kWh, d.v.s. motsvarar ca 1,45 SEK/kWh.
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6.1 Känslighetsanalyser – hur påverkas grundfallet av ändrade förutsättningar?

Anslutning till gasnät

Direktanslutning till vindkraftpark

Närhet till befintligt gasnät

I stället för att distribuera gasen med lastbil matas den in i naturgasledning.

Inmatning i distributionsnätet antas vara kostnadsfritt, till följd av att ytterligare komprimering ej är nödvändig samt att gasnätsägaren ej tar ut någon
22
avgift för små inmatningar i distributionsnäten .

Direktkoppling vindkraftverk

Kostnad för nätavgift har uteslutits i kalkylen, allt annat lika som grundfallet.

Kan bli aktuellt om Power to gasanläggningen byggs i direkt anslutning till
vindkraftpark. Någon form av nätkostnad kommer dock att uppstå, men
denna antas ingå i investeringskostnaden.

Resultat:
Lönsamheten i kalkylen förbättras i och med att kostnaden för komprimering och
distribution försvinner. Lägsta prisnivå på elen ökar till -0,09 SEK/kWh

Resultat:
Ökar lönsamheten så att kostnaden motsvarande nätavgiften kan läggas på kostnaden
för el, i det här fallet 0,25 SEK/kWh, vilket ger ett positivt elpris på 0,05 SEK/kWh.

22

Enligt information från gasnätägare.
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Ingen avsättning för värmen.

Ingen avsättning för syret.

Ingen avättning för värmen.

Anläggningen placeras utan tillgång till fjärrvärmenät, vilket utesluter möjliga
intäkter från försäljning av värme.

Ingen avsättning för syret.

Avsättning för syrgasen saknas vilket innebär att intäkterna från syrgasförsäljning faller bort.

Resultat:
De bortfallna intäkterna från värmeförsäljning minskar anläggningens lönsamhet och
ställer högre krav på lågt elpris. Jmf -0,20 SEK/kWh med -0,32 SEK/kWh.

Resultat:
Då syrgasen produceras i små volymer har de förlorade intäkterna ingen större betydelse för anläggningens lönsamhet.
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Driftstid för anläggningen

Ändring av kalkylränta +/- 2%

Driftstid

Kalkylränta

Kalkylräntan varieras med +/- 2% utifrån grundfallets 3%.



Driftstiden för anläggningen varieras med +/- 1 000 h utifrån grundfallets
3 000 h, samt ett fall med driftstiden 7 000 h.

Resultat
Anläggningens driftstid har stor betydelse för lönsamheten. Längre driftstid sänker
kravet på lågt elpris vid givet metanpris. 7000 h ger ett elpris på 0,18 SEK/kWh.

Resultat
Ändring av kalkylräntan har en relativt liten påverkan på anläggningens lönsamhet. En
höjning med 2% kräver elpriser som är 0,07 SEK lägre per kWh än i grundfallet, medan
motsvarande minskning istället ger samma ökning av elpriset.
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6.2 Resultat av känslighetanalyser
Känslighetsanalyserna visar följande:


Den avgörande förutsättningen för en Power to gas-anläggning är att det finns
“överskott” på billig el som kan användas i processen.



Vidare måste det finnas avsättning och betalningsvilja för det producerade metanet, i nivå med dagens bensinpris räcker inte, det bör vara högre i en tänkt framtid,
t.ex. 2030.



Avgörande för lönsamheten är under hur lång tid över året anläggningen är i drift.
Basfallet 3000 h per år kräver negativa elpriser för att lönsamhet ska kunna nås
(beroende på el- och metanpris). Vid en driftstid på 4 000 h krävs i stort sett kostnadsfri el, medan 7 000 h timmar kräver elpriser på knappt 0,20 SEK/kWh, enligt
antagaden i modellen.



Avsättning för värmen är också ett viktigt kriterium som bör vara uppfyllt inför
uppförandet av en Power to gas-anläggning. Därför bör anläggningen lokaliseras i
anslutning till ett fjärrvärmenät.



Möjlighet att distribuera det producerade metanet via befintlig naturgasledning
förbättrar anläggningens lönsamhet, och elpriserna kan tillåtas stiga med i storleksordningen 0,10 SEK/kWh.



Att få avsättning för det syre som produceras är av underordnad betydelse för
kalkylen eftersom volymerna är begränsade relativt huvudprodukten metan. Vidare
har avkastningskrav inom spannet 1-5% en relativt liten betydelse.

Ju högre elpris anläggningen kan betala, desto fler driftstimmar kan utnyttjas per år,
vilket i sin tur ökar lönsamheten ytterligare.
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7 Faktorer som påverkar potentialen
Den tekniska potentialen styrs främst av:


Tillgången på el (oberoende av pris, måste det finnas ett utbud att ta av).



Avsättning alternativt lagringskapacitet för producerad metan.



Hur många anläggningar som byggs.

I Sverige finns teoretiskt sett ett utbudsöverskott av el. Överskottet förväntas ligga på
23
ca 25 TWh, 2030, enligt Energimyndighetens långsiktsprognos . I praktiken är det inte
något överskott eftersom Sverige är integrerat med omkringliggande länder i en gemensam elmarknad. Därför har inte tillgången på el någon avgörande betydelse, utan
vilket pris elen har relativt betalningsförmågan för det producerade metanet.
Finns det någon begränsning i hur stor avsättning, alternativt lagringskapacitet, för det
producerade metanet? Det beror på var rent geografiskt anläggningen ligger. Om
anläggningen byggs i anslutning till en befintlig gasinfrastruktur är avsättningen, teoretiskt sett, lika stor som dagens energigasmarknad, d.v.s. ca 15 TWh. I praktiken är
det ett orimligt antagande eftersom produktionen inte kommer vara kontinuerlig eller
följa efterfrågan på energigas. Avsättningen av det producerade metanet, relativt
tillgången på el till rätt pris, kommer inte vara en begränsande faktor i regioner som
redan idag använder naturgas eller biogas, i industrier eller för transportändamål.

23

Vad krävs det för att det ska vara lönsamt att investera i en power to gas-anläggning?
De beräkningsexempel som redovisas ovan, visar att 4 faktorer är avgörande:


Elpriset relativt metanpriset.



Antalet driftstimmar över året, d.v.s. under hur lång tid elpriset är tillräckligt
lågt.



Möjlig avsättning för värme.



Om gasen kan distribueras i befintligt ledningsnät eller via lastbil.

Betalningsviljan för biprodukten syre är av mindre betydelse för lönsamheten då det
rör sig om små volymer.
Under hur många timmar per år kommer elpriset ligga under en viss nivå 2030? Det
går inte att svara på, och det finns många aspekter som spelar in. Men vissa antaganden kan göras. I följande avsnitt förs en diskussion om utvecklingen på elmarknaden.

Energimyndigheten, Långsiktsprognos 2012; ER 2013:03; Vattenfall motsvarande bedömning i sin rapport, Vattenfall Elmarknaden i Norden 2013; Vattenfalls syn på utvecklingen.
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7.1 Elprisets utveckling är avgörande för Power to gas
En viktig förutsättning för Power to gas är ett tillräckligt lågt elpris
under ett visst antal timmar. Grundidén med power to gas är att
storskaligt (j.m.f. batterier) kunna lagra el för ett effektivare utnyttjade av ett kraftsystem som i allt större utsträckning bygger på
intermittent kraft. Idag är tillgången på vindkraft inte tillräckligt stor
i Sverige för att Power to gas ska vara motiverat, men i takt med en
ökad utbyggnad ökar också behovet av att kunna lagra el. I våra
grannländer, Tyskland och Danmark, ser man Power to gas som en
lösning för att kunna ta tillvara på storskaliga investeringar i vindoch solkraft samtidigt som utbudet av metan ökar.
Elpriset på kort och lång sikt
De faktorer som under normala omständigheter har störst påverkan
på elpriset i Norden är tillgången på vattenkraft och utomhustemperaturen. Det senare genom att en stor del av uppvärmningen
sker med el. Även priset på utsläppsrätter har betydelse för fossileldade kraftverk.
På längre sikt styrs elpriset av kraftbalansen, prisutveckling på
bränslen, prisutvecklingen på utsläppsrätter, andelen vindkraft och
annan kraft med låga marginalkostnader samt överföringskapaciteten mellan olika elområden.
Elpriset sätts på elbörsen Nord Pool. Det är en spotmarknaden, och
priset bestäms genom marginalkostnaden för den senast efterfrågade kilowattimmen. I diagrammet nedan illustreras utbuds- och
efterfrågekurvan, samt vilka kraftslag som påverkar elpriset.

Utbuds- och efterfrågekurvan på elbörsen Nordpool. Källa: ÅF.
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7.2 Elprisets variation på en avreglerad elmarknad
Tillgången och efterfrågan på el i Norden styrs av faktorer som marknadens aktörer
(kortsiktigt) har svårt att påverka. Vattenkraften svarar för 50% av elproduktionen och
kan variera med en amplitud på 70 TWh mellan våtår och torrår. Eftersom vi historiskt
sett har haft låga elpriser i Norden, sker en stor del av uppvärmningen med el. Andelen har minskat på senare år, men fortfarande har utomhustemperaturen en stor inverkan på elefterfrågan och därmed elpriset. Sammantaget leder det till stora prissvängningar på elmarknaden, d.v.s. ett volatilt elpris.
I övre diagrammet till höger visas hur spotpriset på Nord Pool har varierat per vecka,
under åren 1999 t.o.m. vecka 32, 2013. De kraftiga variationerna beror i stor utsträckning på tillgången på vattenkraft. Under 2010-2011, hade flera kärnkraftverk problem
vilket också drev upp priserna. Lågkonjunktur och kraftigt minskad elanvändning inom
industrin pressar priset nedåt.
Vattenkraft går att lagra i viss utsträckning. Det gör att innehavare av vattenkraft sparar på vattnet av strategiska skäl när elpriset är lågt, eftersom vattnet kan vara mer värt
vid ett senare tillfälle, det är det sk. vattenvärdet. Det finns inget motsvarande ”vindvärde” eftersom vinden inte kan lagras. Därför kan stora volymer vindkraftproduktion
få ett ett direkt genomslag på elpriset. I Tyskland under julhelgen 2012 sammanföll låg
efterfrågan på el med hög vindkraftproduktion, vilket medförde negativa elpriser.
I takt med att vindkraftproduktionen ökar, kommer även den bidra till lägre elpriser.
Danmark, som redan har en stor andel vindkraft, har som målsättning att vindkraften
ska svara för 50% av elproduktionen 2020. Sverige och Norge har ett gemensamt
elcertifikatsystem för att gynna utbyggnaden av förnybar elproduktion som ska bidra
med 26 TWh mer förnybar kraftproduktion mellan 2012-2020. I Finland är målsättningen att vindkraften ska ha en installerad effekt på 2000 MW 2020.
Den nordiska elmarknaden påverkas även av utvecklingen i Polen och Tyskland. Även
där sker stora investeringar i vindkraft men även solel.

Elprisutvecklingen 1999 t.o.m. v. 32, 2013. Systempris på Nord Pool,
EUR/MWh. Källa NordPool. Bearbetning: ÅF.
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7.3 Så påverkar mer vindkraft systemet
Diagrammet nedan illustrerar dagens situation, där kolkraft ofta ligger på marginalen
under ”normala” förhållanden. Marginalkostnaden styrs av världsmarknadspriset på
kol. I skrivandes stund (aug 2013) ligger marginalkostnaden för kolkraft på knappt
24
30 öre/kWh . Den rörliga kostnaden för vattenkraft är några öre, och för vindkraften i
princip noll. (För vindkraften är kapitalkostnader samt drift och underhåll de största
kostnadsposterna.)

24

Kraftaffärer nr 14 , 2013.

Vid en storskalig utbyggnad av vindkraft skjuts hela utbudskurvan åt höger, och
kraftslag med lägre marginalkostnader får en större inverkan på prissättningen. Se
illustration i diagrammet nedan. Danmarks målsättning är att 50% av elproduktionen ska
vara vindkraft till 2020. Förnybar vindkraft ersätter kolkraft. Även i Sverige sker en
fortsatt utbyggnad av vindkraften.
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7.4 Alternativa utvecklingsvägar till 2030.
Ingen kan idag med säkerhet säga hur kraftsystemet kommer se ut 2030. Till 2020 kan i
princip nuvarande utveckling extrapoleras, men efter det blir det mer kännbart vilka
investeringar som tas. Två alternativa utvecklingsvägar står emot varandra, alternativt
investeras i ny kärnkraft och annan bränslebaserad kraftproduktion. Det andra alternativet är att elsystemet i än större grad kommer baseras på vindkraft, solceller och vågenergi. Incitamenten att investera i de olika kraftslagen skiljer sig åt, även om elpriset är
avgörande i grunden.
Investeringar i ny kärnkraft bygger på tillräckligt höga elpriser över tid och att anläggningarna kan vara i drift under större delen av årets alla timmar (>8000 h/år). Det gäller
även annan bränslebaserad kraftproduktion. En ökande andel vindkraft, solceller och
inom några år kanske även vågkraft, minskar driftutrymmet för konventionell värmekraft,
och sänker elpriset periodvis, volatiliteten ökar på elmarknaden.
Investeringar i vindkraft är både beroende av elpriset och priset på elcertifikat. Drifttiden
över året styrs av hur mycket det blåser. Normalt räknar man på 2000-3000 h per år med
full effekt. Solceller är beroende av investeringsstöd och gynnsamma skatteregler. Andelen solceller ökar snabbt. Eftersom de rörliga kostnaderna är mycket låga för sol och vind,
kommer dessa kraftslag att producera oberoende av prisnivån i övrigt.
En sol-, vind- och vågutveckling ställer högre krav på dynamiken systemet än värmekraftspåret. En utveckling där dagens kärnkraftverk, helt eller delvis ersätts med vind- och
solkraft ökar behovet av att storskaligt kunna lagra el.

25

Referensscenario baserat på de styrmedel som var beslutade 2011/2012. ER 2013:3.

25

I sin långsiktsprognos förutspår Energimyndigheten elöverskott i Sverige, vilket kommer leda till en nettoexport av 23 TWh 2020 och 25 TWh 2030. Elanvändningen bedöms
uppgå till 150 TWh och produktionen till 175 TWh 2030. Även Vattenfall gör motsvarande bedömning i sin rapport; ”Elmarknaden i Norden 2013, Vattenfalls syn på utvecklingen”.
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7.5 Olika förutsättningar i olika delar av landet.
Den nordiska elmarknaden är indelad i flera prisområden med
hänsyn till de flaskhalsar som finns i distributionssystemen. Prisnivåerna kan variera mellan de olika områdena beroende på utbud
och efterfrågan inom respektive område.
Sverige är indelat i 4 områden. I de norra delarna är utbudet av
kraft större än efterfrågan, medan det råder motsatta förehålladen i
söder. Därför är priserna i prisområde SE4 i söder, stundtals högre
än i övriga områden.
För power to gaskonceptet är det av betydelse hur stor andel vindkraften har relativt reglerbar kraft, inom respektive område. I figu26
ren till höger, redovisas en simulering för hur elanvändning och
produktion kan förväntas se ut inom respektive område 2025. Vidare redovisas andelen vindkraft, vattenkraft, kraftvärme och i förekommande fall kärnkraft. Vattenkraften är den främsta källan för att
kunna reglera vindkraften. Enligt prognosen kan vindkraften
komma svara för i storleksordningen hälften av elproduktionen i
prisområde SE4, 2025. Användningen är mer än dubbelt så stor som
produktionen. Området gränsar också mot Danmark och Tyskland
som redan idag har haft perioder med överskott på icke-reglerbar
el.
Förhållandena i södra Sverige är mer lika Danmark och Tyskland än
de norra delarna av landet. På kort sikt (10 år) är Power to gas sannolikt mest intressant i den regionen. På längre sikt, bortom 2030,
är det mer avgörande vilka övriga vägval som görs vad gäller landets framtida elförsörjning.

26

Svenska Kraftnät, Perspektivplan 2025.
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7.6 Vindkraftens variation relativt efterfrågan.
Idén med Power to gas är att lagra överskott av förnybar, flödande energi, då tillgången på sol och vind bidrar till mycket låga elpriser eller t.o.m. negativa priser.
Produktionen av vindkraft följer inte efterfrågan på el, vilket framgår av nedanstående varaktighetsdiagram över elanvändningen. Produktionen av vindkraft uppgick
till 7,3 TWh 2012, vilket motsvarade knappt 5% av den totala produktionen i landet
på 156,7 TWh. Nettoexporten uppgick till 19,6 TWh. Den totala efterfrågan på el var
27
137 TWh, 2012 .

Det finns inget uttalat politisk mål om hur mycket vindkraft som ska byggas i Sverige,
men det finns ett planeringsmål på 30 TWh. En förenklad analys av hur en utbyggnad av
28
vindkraften till 30 TWh skulle se ut relativt en last på 150 TWh visas i figuren nedan. En
storskalig utbyggnad av vindkraft till nivån 30 TWh eller i storleksordningen 20% av den
totala produktionen få stor prispåverkan. Utöver vindkraftproduktionen tillkommer också
en basproduktion av vattenkraften på i storleksordningen 2000 MW för att inte spilla
bort vatten, vilket förstärker effekten ytterligare. Det finns därför en sannolikhet för
mycket låga, eller negativa elpriser även i Sverige i ett sådant scenario.

Dagens situation: Vindkraftproduktionen per timme relativt elanvändningen 2012.

Scenario 2030: Vindkraftproduktionen per timme relativt elanvändningen.

27
28

Källa: Svenska kraftnät; www.svk.se; Elstatistik för hela Sverige.
Referensbanan i Energimyndighetens långsiktsprognos 2012, elanvändningen ökar måttligt till 150 TWh, 2030.
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7.7 Sammanfattning utveckling på elmarknaden
Sammanfattningsvis gäller följande på elmarknaden:

29



Elpriset är redan idag mycket volatilt beroende på elmarknadens väderberoende. Främst genom en varierande tillgång till vattenkraft och elberoende
uppvärmning.



Elprisets väderberoende ökar i takt med att andelen vindkraft och solkraft
ökar. Elmarknaden i Sverige påverkas också av utvecklingen i grannländerna.



Vindkraftproduktionen har ökat kraftigt i Sverige under senare år och närmar
sig 10 TWh. Det finns en planeringsram för 30 TWh. I Danmark är målsättningen att vindkraften ska svara för 50% av elproduktionen 2020. Vindkraften
har mycket låga rörliga kostnader. På dagens spotmarknad leder det till en
29
prispress och att elpriset periodvis kan bli mycket lågt .



I Danmark och Tyskland har man redan problem med bristande reglerkapacitet i situationer med god tillgång på vind- och solkraft.



Kraftöverföring mellan olika regioner och laststyrning är viktigt för att hantera variationerna, men kommer inte vara tillräckligt för att möta en storskalig
introduktion av sol- och vindenergi.



Inom några år måste beslut fattas om dagens kärnkraftsreaktorer ska ersättas
med ny kärnkraft (helt eller delvis) eller med förnybar, distribuerad elproduktion (sol, vind och våg). I det senare fallet måste det även finnas en lösning för hur en ökad andel volatil kraft ska kunna möta efterfrågan, t.ex. genom lagring.



Idag ser kraftbolagen risker med att investera i ny konventionell värmekraft,
eftersom den periodvis kan bli undanträngd av sol- och vindkraft. Antalet
driftstimmar är avgörande för lönsamheten i verken.



Sannolikt kommer andelen sol, vind och vågkraft öka i Sverige med omnejd.

Vindkraftproduktionen
har ökat
Källa: SCB, Energimyndigheten.

Naturligtvis kan även det omvända inträffa, d.v.s. att naturens krafter samverkar så att elpriset blir högt. Då är det inte aktuellt med Power to gas.

kraftigt

under

senare

år.
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8

Potentialen för Power to gas

Genom ökad vindkraftprodution.
Ökar vindkraftproduktionen i Sverige till 30 TWh/år, 2030, så kommer det under vissa perioder få
så stort genomslag i elpriset att lönar sig att producera metan baserat på ett billigt elöverskott.
Följande antaganden görs:


Under de perioder vindkraftproduktionen överstiger 4 000 MW/h respektive 5 000 MW/h,
pressar det elpriserna så kraftigt att det lönar sig med Power to gas.



Vindkraftproduktionen överstiger 4 000 MW under totalt 3 000 h. Den energimängd som
produceras, “överskottet”, uppgår till ca 5 TWh. Med det beräkningsexempel som används i
studien motsvarar det en metanproduktion på 2,9 TWh.



Vindkraftproduktionen överstiger 5 000 MW under totalt 2 000 h. Den energimängd som
produceras, “överskottet”, uppgår till ca 3 TWh. Med det beräkningsexempel som används i
studien motsvarar det en metanproduktion på 1,8 TWh.

Genom högre betalningsförmåga för metan.
Med dagens elpriser och betalningsförmåga för metan finns det inte
någon ekonomisk potential. Bensinpriset har 3-dubblats den senaste
20-årsperioden, dels genom ökade råvarupriser, men också p.g.a. politiska åtgärder. Dagens bensinpris ger en betalningsvilja på ca
3
12 SEK/Nm metan i gasfordon. Antas en fördubbling av bensinpriset
3
och betalningsviljan för metan, till 2030, motsvarar det 24 SEK/Nm
metan. Med de antaganden om investeringskostnader som görs för
exempelanläggningen, skulle det kräva ett elpris som är drygt 0,50
SEK/kWh, förutsatt en drifttid på 3 000 h.
Tredubblas betalningsförmågan för drivmedel; d.v.s. metan, motsvarar
3
det 35 SEK/Nm ; vilket i sin tur ger ett möjligt elpris på 1,20 SEK/kWh.
Det öker också möjlig driftstid för anläggningen väsentligt, och därmed
ytterligare betalningsförmåga för elen.

Diagrammet visar vindkraftproduktionen per timme, sorterade i storleksordning, ett sk. varaktigetsdiagram. Dagens vindkraftproduktion skalas upp från 7,3 TWh 2012, till
ett tänkt scenario med 30 TWh vindkraft 2030. Ett rimligt
antagnade är att vindförhållandena är ungefär de samma
och att produktionen ser likartad ut. Nya, effektivare vindkraftverk kan producera under fler timmar över året, vilket
kan förändra produktionsprofilen.
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9 Slutsatser:
Power to gas, som innebär att el kan lagras i form av gas, baseras på känd teknik
och är tekniskt sett genomförbart om behovet finns och förutsättningarna är de
rätta.
Power to gas diskuteras flitigt i flera länder på kontinenten. Gemensamt för dessa är
en ökande andel intermittent kraftproduktion, såsom sol och vind, samt tillgången
till ett naturgasnät. Exempel på länder är Danmark, Tyskland, Nederländerna, Frankrike och England. Även i USA tittar man på Power to gas.
Power to gas är en systemlösning som knyter samman behovet att storskaligt kunna
lagra el med behovet av att få fram mer förnybara drivmedel. Power to gas bygger
därför på en komplex samverkan mellan marknader och tekniklösningar.
Att hitta en effektiv lösning för lagring av el är nödvändigt för att storskaligt kunna
implementera förnybar el. Reglerkraft, demand-side management, elutbyte mellan
regioner m.m. kommer ha en stor betydelse, men kommer sannolikt inte vara tillräckligt för att möta behoven.
Teknik för storskalig lagring av el är inte kommersiell idag. Statliga styrmedel krävs
så att investeringar i lagringskapacitet sker i den takt som fordras för att nationella
mål om förnybar energi ska kunna nås.
Lönsamheten i, och potentialen för, Power to gas styrs av elpris och betalningsförmågan för producerad metan alternativt vätgas. Av betydelse är även att få avsättning för den värme som utvecklas, t.ex. i ett fjärrvärmenät och att gasen kan distribueras via en befintlig gasledning. Intäkter från biprodukten syre är av mindre betydelse. Avgörande är även hur kapitalintensiv investeringen är, samt hur många
driftstimmar som kan förväntas per år.

Det är många faktorer som påverkar den framtida potentialen för Power to gas i
Sverige, varav de flesta är okända. Ett försök görs dock baserat på följande förenklade antagande. Med 30 TWh vindkraft i systemet, bedöms produktionen överstiga
4000 MWh/h under totalt 3000 h, respektive 5000 MWh/h under 2000 h. Under
dessa timmar är elpriset så lågt att Power to gas är lönsamt. Det ger en metanproduktion på 2,9 TWh respektive 1,8 TWh. Det räcker inte för en fossiloberoende fordonsflotta, men det är ett sätt att ta tillvara på förnybar el som annars skulle spillas
bort.
Med dagens elpriser och betalningsförmåga för metan som drivmedel i bilar finns
det inte någon ekonomisk potential för power to gas. Bensinpriset har 3-dubblats
den senaste 20-årsperioden. Antas en fördubbling av bensinpriset, och därmed även
betalningsförmågan för metan som drivmedel, krävs ett elpris på 0,50 SEK/kWh för
att Power to gas ska löna sig. 3-dubblas betalningsförmågan motsvarar det ett
elpris på 1,20 SEK/kWh, enligt den modell som använts i studien.
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Bilaga 1: Underlag investeringsbedömning
Not. 1)

Intäkter

Not. 2)

Rörliga kostnader

Försäljning av metan är den huvudsakliga intäkten för anläggningen. När metan används som drivmedel i fordon prissätts den utifrån alternativa energikällor, det vill
säga i huvudsak bensin och diesel. Gaspriset är i dagsläget mellan 10-30% lägre än
30
gällande bensinpris . I kalkylen har antagits att metanet kan säljas till 90% av bensinpriset. Med dagens bensinpriser (14,60 SEK/l) innebär det att metanet kostar 1,45
3
3
SEK/kWh, motsvarande 14,50 SEK/Nm . Exklusive moms blir intäkten 11,60 SEK/Nm .

Förutom det rena elpriset tillkommer en elnätsavgift, förutsatt att anläggningen är
uppkopplad till transmissionsnätet. Elnätsavgiften varierar beroende på var i landet
anläggningen placeras. Enligt statistik från SCB uppgick den genomsnittliga elnätsavgiften för näringsverksamhet till 0,21 SEK/kWh år 2011. Därefter saknas data. Då elnätsavgiften har ökat för övriga kundgrupper under perioden 2011-2013, antas en
nätavgift på 0,25 SEK/kWh i kalkylen.

I processen bildas värme och syrgas, som kan ge ytterligare intäkter om möjlighet till
avsättning finns. Värmeförsäljning kräver att anläggningen ligger i närheten av ett
fjärr- eller närvärmenät. Den högvärdiga värme som avges i metaniseringsprocessen
kan användas för att höja temperaturen på förlustvärmen från elektrolysprocessen till
120 °C. Värmen kan då matas in direkt på fjärrvärmenätets framledning, vilket inbringar en högre intäkt än vid lägre temperaturer. Fortum köper prima värme på fram31
ledningen för i genomsnitt 435 SEK/MWh . Priset varierar med utomhustemperaturen. I kalkylen antas att värmen kan säljas för 0,40 SEK/kWh.

Transport av metanet kan ske via befintligt naturgasnät, om sådant finns i närheten av
anläggningen. Enligt information från E.ON är det ingen avgift för inmatning av små
mängder gas på distributionsnätet. Distributionsformen antas därför vara kostnadsfri i
kalkylen. Om anläggningen inte har möjlighet att anslutas till befintligt gasnät måste
gasen komprimeras och fraktas med lastbil till användningsstället. Vid lastbilstransport
antas att gasen fraktas 100 km. Siffrorna från lastbilsdistribution har hämtats från utredningen Distributionsformer för biogas och naturgas i Sverige (Benjaminsson & Nilsson, 2009).

Syrgas används bland annat vid industriella processer och inom sjukvården. Enligt en
3
tysk studie kan syrgasen säljas för cirka 70 EUR/ton, vilket motsvarar ca 0,90 SEK/Nm
(växelkurs 1EUR=8,60SEK). (Sterner, 2009)

Kostnader för distribution av biogas som CBG med lastbilsflak. (Benjaminsson & Nilsson,
2009)
(SEK/kWh)
CBG
Komprimering
0,072
Lastväxlarflak
0,055
Distribution
0,053
Totalt
0,18

30
31

Realiserbar biogaspotential i Sverige 2030 genom rötning och förgasning. WSP 2013.
Fortum
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Not. 3)

Investeringskostnader

”Power to gas”-anläggningar är ännu inte kommersiellt utvecklade och det finns endast ett begränsat antal demonstrationsanläggningar. Det kan därför vara svårt att
uppskatta hur stora investeringar som krävs för att upprätta exempelanläggningen i
kalkylen. Uppskattade investeringskostnader i tidigare studier varierar stort, vilket visas
i tabellen nedan.

Uppskattade investeringskostnader för "Power to gas"-anläggningar i
tidigare studier

Elektrolysör
Metanisering
Projektering
Fjärrvärmekoppling
Lager för syrgas och
metan
Totalt

Benjaminsson et al.,
32
2013
18 MSEK
53 MSEK

Mohseni et al.,
33
2013
5,6 MSEK
1,4 MSEK
5,3 MSEK
0,7 MSEK
2,6 MSEK

Sterner,
34
2009

71 MSEK

15,6 MSEK

29,2 MSEK

I kalkylen har antagits att de totala investeringskostnaderna för anläggning, projektering och byggnation uppgår till 30 MSEK.

32
33
34

Kostnaden avser en anläggning med maxkapacitet 125 Nm3 metan per timme.
Kostnaden avser en anläggning med maxkapacitet 120 Nm3 metan per timme. Priserna har omvandlats från euro (1EUR=8,60SEK)
Kostnaden avser en anläggning med maxkapacitet 100 Nm3 metan per timme. Priserna har omvandlats från euro (1EUR=8,60SEK)

