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1 Sammanfattning och slutsatser
Uppdraget var att identifiera en lämplig lokalisering för en demonstrationsanläggning
för Power to gas i Sverige. Följande tre kommuner har deltagit i studien; Gotland,
Falkenberg och Piteå. Gemensamt för dessa är storskaliga planer på att bygga ut vindkraft och målsättningar om en ökad användning av biodrivmedel. I övrigt skiljer sig
förutsättningarna åt, vilket gör att konceptet Power to gas kan belysas ur olika perspektiv.
Vid en storskalig utbyggnad av vindkraft, kan dess andel av elproduktionen lokalt bli
så stor att all el inte kan tas tillvara p.g.a. begräsningar i överföringskapacitet. Power
to gas är ett sätt att lagra el i form av gas. Den mest centrala komponenten är en
elektrolysör, i vilken vatten spjälkas upp i väte och syre med hjälp av el. Elektrolysörerna finns i olika utföranden, och i olika utvecklingsstadier vad avser möjligheterna
att kunna gå i dynamisk drift för att följa en varierad elproduktion. Teknikutvecklingen
på området går snabbt eftersom tillverkarna av elektrolysörer har identifierat en ny
marknad i Power to gas.
Vätgasen kan användas direkt, i en industriell process eller som drivmedel i bränslecellsbilar. Vätgasen kan också i låga halter matas in i en naturgasledning. Ett annat
alternativ är gå vidare i ett nästa förädlingssteg, där vätgasen reagerar med koldioxid
och bildar metan. Metaniseringen kan ske på olika sätt. Det enklaste är att mata in
vätgasen direkt i en rötningsanläggning för biogas. Vätgasen reagerar då med koldioxiden i rötgasen, vilket leder till att metanhalten i biogasen blir högre. Det är ett
exempel på biologisk metanisering.
Ett annat alternativ är att vätgas och koldioxid reagerar i en separat reaktor, sk. Sabatierreaktor. Den kräver en ren koldioxidström och stabila förhållanden. Med dagens
teknik är det en dyr och komplicerad lösning.
Inom studien har 3 huvudspår för Power to gas identifierats: 1) endast en elektrolysör
för produktion av vätgas; 2) en elektrolysör i kombination med biologisk metanisering
i en biogasanläggning; 3) en elektrolysör i kombination med en Sabatierreaktor för
katalytisk metanisering.
För respektive ort ska studien besvara följande frågeställningar:


Vilka är de samhällsekonomiska nyttorna med en svensk Power to gasanläggning och var bör den vara belägen för att tydligast visa på dessa nyttor?



Vad bör demonstrationsanläggningen producera, vätgas eller metan?



På vilket sätt kan demonstrationsanläggningen bidra till mer förnybar el?



Vilken produktionskapacitet bör man sikta på?



När det är rimligt att den kan komma tillstånd?

Nedan beskrivs kortfattat förutsättningarna på respektive ort.

1.1 Gotland
Gotland har som mål att vara självförsörjande på förnybar och återvunnen energi
2025. Målet ska uppnås genom att export av gotländsk vindkraft balanserar den resterande användningen av fossil energi. För att det ska vara möjligt måste den lokalt
producerade elen vara dubbelt så stor som den totala elanvändningen. Det innebär att
dagens vindkraftsproduktion ska öka från ca 0,4 TWh till 1,8 TWh. Det innebär en stor
utmaning för det tekniska systemet. Även produktionen av förnybara drivmedel måste
öka för att uppnå målen.
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En demonstrationsanläggning för Power to gas på Gotland bör följa huvudspår 2, d.v.s.
att förlägga en elektrolysör till Brogas biogasanläggning i Visby. Det kan enligt beräkningar från KTH höja utbudet av metan från 2,2 till 2,4 miljoner Nm 3/år, d.v.s. med ca
10%. Elektrolysören bör ha ett konventionellt utförande, d.v.s. en alkalisk elektrolysör,
och ha en eleffekt på 2 MW. Demonstrationsanläggningen skulle kunna finnas på plats
redan 2016, enligt Region Gotland.
På längre sikt, till 2025, kan en anläggning enligt huvudspår 3 förläggas i Slite i anslutning till Cementas fabrik. Det förutsätter både en teknikutveckling för elektrolysörerna och att det finns koldioxidavskiljning vid Cementas fabrik. Cementas moderbolag, Heidelberg Cement, bedriver forskning och utveckling inom området, och
Cementa ser positivt på möjligheten att utveckla konceptet i Slite.
På kort sikt bidrar inte demonstrationsanläggningen till mer vindkraft. Gotland en ö
och utmaningarna är större än på fastlandet vid en storskalig utbyggnad av vindkraften. Power to gas skulle därför på sikt kunna bidra till att mer installerad effekt i
systemet, utan att någon elenergi behöver spillas bort.
Projektet bör drivas som ett samverkansprojekt med nyckelaktörerna Region Gotland,
Gotlands energi, (GEAB), Cementa, Biogas Gotland och Uppsala universitet campus
Gotland.

1.2 Falkenberg
Falkenberg har tillgång till en naturgasinfrastruktur till skillnad från Gotland och Piteå.
Det har bland annat banat väg för biogas som fordonsgas. Halland har goda förutsättningar för vindkraft och satsade tidigt på att bygga ut vindkraften. Det finns inga omedelbara begränsningar i elnätet för en fortsatt utbyggnad av vindkraft. Södra Sverige
är dessutom ett underskottsområde så mer elproduktionskapacitet kan behövas.
Halland har stora likheter med Danmark och Tyskland, vad avser satsningen på vindkraft och tillgången till en infrastruktur för naturgas. I grannländerna ses Power to gas
som en lösning för utveckla vindkraften vidare och samtidigt få fram mer förnybara
bränslen. Falkenberg står inför samma utmaningar.
På kort sikt är de bästa förutsättningarna för Power to gas att anlägga en elektrolysör i
anslutning till en planerad vätgasmack utmed E6:an, d.v.s. att följa huvudspår 1.
Initialt kommer elektrolysören ha för stor kapacitet, eftersom antalet vätgasbilar planeras öka över tid. Eventuella överskott på vätgas kan då i stället matas in i naturgasnätet, till en volymsandel på max 2%. En lämplig storleksordning på elektrolysören är
630 kW el, vilken kan producera 10 kg H2/h. Elektrolysören ska arbeta mot ett lager i
tankstationen. Falkenberg avser bygga en tankstation som ska kunna leverera 150 kg
H2/dygn. Vätgasmacken beräknas kunna tas i drift 2016.
Kortsiktigt är den samhällsekonomiska nyttan att Falkenberg får in en helt ny komponent i sitt energisystem, som binder samman planerna på en fortsatt utbyggnad av
vindkraft och satsningen på ett nytt förnybart drivmedel. Ur Falkenbergs perspektiv
ser man det också som en kompetensuppbyggnad inom ett nytt teknikområde, som
kan differentiera näringslivet och gynna arbetsmarknaden.
Det finns flera biogasanläggningar i Falkenberg. På sikt kan Power to gas även bidra
till att öka metanproduktionen i dessa.
Projektet bör drivas som ett samverkansprojekt med nyckelaktörerna Falkenberg
Energi, E.On., Swedegas, Vätgas Sverige och Falkenberg Biogas.
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1.3 Piteå
Norrbotten har stora överskott i elproduktionen relativt användningen. Potentialen är
stor för vindkraft och det planeras också för stora vindkraftsparker. Idag utgör elnätet
i Norrbotten ingen begränsning för utbyggnaden av vindkraft, men vid en storskalig
utbyggnad måste överföringskapaciteten söderut förstärkas.
I regionen finns det stor kompetens kring forskning och utveckling av biodrivmedel,
vilket gör att det finns en struktur för att driva den här typen av projekt. En demonstrationsanläggning för Power to gas kan därför förläggas i direkt anslutning till befintliga forskningsanläggningar hos SP ETC och LTU Green Fuels. Eftersom de fokuserar på
att ta fram flytande drivmedel, så går projektet här under ”power to liquids”, men det
innebär ändå produktion av vätgas genom en elektrolysör. Vätgasen används sen i sin
tur för produktion av DME eller metanol.
Nyttan med att komplettera befintliga anläggningar med en elektrolysör är att tillförsel
av väte gör att upp till 50% fler gröna kolatomer ur bioråvaran kan tas tillvara för
framställning av förnybara drivmedel.
Eftersom det är en forskningsanläggning med stor kompetens på plats, kan en PEMelektrolysör väljas. Den klarar en mer dynamisk drift, men är fortfarande under utveckling. Elektrolysören skulle kunna finnas på plats 2016.
På längre sikt skulle en motsvarande anläggning kunna byggas i större skala hos SSAB
i Luleå. SSAB har dock inte deltagit i denna studie, så huruvida det finns något intresse för detta vet vi inte.
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2 Summary and conclusions
The task was to identify a suitable location for a demonstration plant for Power to gas
in Sweden. The following three municipalities participated in the study; Gotland,
Falkenberg and Piteå. They have in common large scale plans to expand wind power
and aim for increased use of biofuels. Otherwise, the conditions in their energy systems differ regarding the infrastructure and local energy balances, illuminating the
concept of Power to gas from different perspectives.
In a large scale expansion of wind power, its share of the electricity production can become so large locally, that all the electricity cannot be consumed due to limitations in
the electricity network. Power to gas is a way to store electricity in form of gas. The
fundamental component is an electrolyzer, in which water is split into hydrogen and
oxygen using electricity. Electrolyzers are available in various designs and in different
development stages, with regard to the potentials of dynamic operation and to follow a
diversified electricity production. The technology development in the area is growing
fast since the manufacturers of electrolyzers have identified a new market in Power to
gas.
The hydrogen can be used directly in an industrial process or as fuel in fuel cell cars.
The hydrogen can also be fed into the natural gas pipeline in small quantities. Another
alternative is to proceed to the next process, where hydrogen reacts with carbon dioxide to form methane. Methanation can be done through various processes. The easiest way is to inject the hydrogen directly into a digestion plant for biogas. The hydrogen then reacts with the carbon dioxide, leading to a higher concentration of methane
in the biogas. That is an example of biological methanation
Another alternative is to let hydrogen gas and carbon dioxide react in a separate
methanation reactor, called a Sabatier reactor. It requires a pure carbon dioxide
stream, presence of a catalyst and stable reaction conditions. With today’s technology
it is an expensive and complicated solution.
Within the study, three main tracks for Power to gas have been identified: 1) An electrolyzer solely for hydrogen production; 2) An electrolyzer in combination with biologic
methanation in a biogas plant; 3) An electrolyzer in combination with a Sabatier reactor for catalytic thermal methanation.
For each municipality the following questions have been answered in this study:


What are the socioeconomic benefits with Power to gas in Sweden?



What should the demonstration plant produce, hydrogen or methane?



In what way can the demonstration plant contribute to more renewable
electricity?



What production capacity is reasonable to aim for?



When is it reasonable for the plant to be commissioned?

The conditions for each municipality are described below.

1.1

Gotland

Gotland aims at being self-sufficient in renewable and recycled energy by 2025. The
goal is to be achieved by export of locally produced wind power balancing the residual
use of fossil energy. To succeed, the locally generated electricity has to be twice as
large as the total electricity consumption. This means that today’s wind power produc-
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tion must increase from 0.4 TWh to 1.8 TWh, which is a great challenge for the electrical power system. The production of renewable fuels must also increase to achieve the
target.
A demonstration plant for Power to gas on Gotland should follow the main track 2, i.e.
to place an electrolyzer adjacent to Brogas biogas plant in Visby. It may, according to
estimates from the Royal Institute of Technology (KTH) increase the supply of methane from 2.2 to 2.4 million Nm3/ year, i.e. by about 10%. The electrolyzer should
have a conventional design i.e. an alkaline electrolyzer, and have an installed capacity
of 2 MWe. The demonstration plant could be in place in 2016, according to Region
Gotland.
In a long term perspective, by 2025, a plant according to the main track 3 can be
located in Slite adjacent to the Cementa factory. That requires both technical development for the electrolyzers and installation of carbon capture at the Cementa factory.
The parent company of Cementa, Heidelberg Cement, conducts research and development in the area, and Cementa welcomes the opportunity to develop the concept in
Slite.
In a short term perspective, a demonstration plant doesn´t contribute to more wind
power. Gotland is an island and the challenges are greater than on the mainland at a
large-scale expansion of wind power. Power to gas can thereby facilitate an increased
wind power capacity since Power to gas can use excess electricity in the power system.
The project should be managed as a collaborative project with the key players Region
Gotland, Gotlands Energy (GEAB), Cementa, Biogas Gotland and Uppsala University
Campus Gotland.

1.2

Falkenberg

Falkenberg has access to natural gas infrastructure, unlike Gotland and Piteå. It has
paved the way for biogas as vehicle fuel. Halland has great potential for wind power
and the municipalities in the region were early to invest in the technology. There are
no immediate constrains in transmission capacity for a continued expansion of wind
power. Southern Sweden is additionally a deficit area of electricity, so more production
capacity may be needed.
Halland has many similarities with Denmark and Germany, with regard to investment
in wind power and access to an infrastructure for natural gas. In the neighboring
countries Power to gas is seen as a solution for developing wind power, and to gain
more renewable fuels at the same time. Falkenberg is facing the same challenges.
In the short term, the best alternative for a Power to gas demonstration plant is to
install an electrolyzer in connection with a planned hydrogen filling station along the
European road E6 i.e. to follow the main track 1. Initially, the capacity of the electrolyzer will be too large, since the number of hydrogen cars are intended to increase
over time. In that case, possible surpluses of hydrogen can be fed into the natural gas
network, to a volume at a maximum of 2%. A suitable size of the electrolyzer is 630
kW, which corresponds to a production of 10 kg H2/h. The electrolyzer delivers the
produced hydrogen the storage at the filling station. Falkenberg intends to build a
filling station with a capacity of 150 kg H2/day. It is expected to be commissioned in
2016.
In the short run, the socio-economic benefit is that the electrolyzer provides renewable
hydrogen that otherwise would be purchased from external suppliers. It also contrib-
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utes to a completely new component in the energy system, creating new opportunities
for more renewable energy.
Another important aspect is the development of a new area of technology which can
contribute to a stronger labor market. By investing in new energy technologies needed
in the energy system, it can also pave the way for new business opportunities.
The project should be managed as a collaborative project with the key players Falkenberg Energy, E.On, Swedegas, The Swedish Hydrogen Association and Falkenberg
Biogas.

1.3

Piteå

There is a large oversupply of electricity in Norrbotten, compared to the consumption.
The production is primarily based on hydropower, but there is also a great potential for
wind power. Today, there are no restrictions in the electricity network for the expansion of wind power, but at a large-scale deployment, the transfer capacity southward
must be strengthened.
There is great expertise in research and development of biofuels in the region, and
hence a unique expertise and structure to operate this type of project. To take advantage of this, a demonstration plant for Power to gas is suggested to be located
adjacent to the existing facilities at SP ETC and LTU Green Fuels. Since their focus is
on producing liquid fuels, it will be a demonstration plant for “power to liquids”. This
technique also requires hydrogen, why a Power to gas facility is still needed.
Since it is a research facility with great competence in place, a Polymer Electrolyte
Membrane/Proton Exchange Membrane (PEM) electrolyzer can be selected. It can
handle a more dynamic operation, but is still under development. The electrolyzer
could be in place by 2016.
In the long term, a similar facility could be built on a larger scale at SSAB in Luleå.
SSAB has not participated in this study, so whether there is any interest in this we do
not know.
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3 Bakgrund
Syftet med projektet är att identifiera en lämplig lokalisering för en första demonstrationsanläggning för Power to gas i Sverige. Tekniken är pre-kommersiell och används redan på flera håll på kontinenten. Frågeställningen handlar därför inte om att
demonstrera vad som är tekniskt möjligt utan att undersöka teknologins möjligheter i
en svensk kontext och identifiera vilka faktorer som är av betydelse för att uppnå
största möjliga samhällsnytta med aktuell teknik.
Inom projektet har faktiska förhållanden på tre olika platser analyserats. Dessa är
kommunerna Falkenberg i region Halland, Gotland i region Gotland, och Piteå i Norrbottens län. Platserna har valts ut med hänsyn till ett behov av systemintegration,
men att de i övrigt har olika förutsättningar i sina energisystem.
Projektet har främst genomförts genom litteraturstudier och kommunikation med olika
aktörer på respektive ort. En central aktivitet har varit en lokal workshop, med en bred
representation av olika energiaktörer på orten, inklusive lokala politiker och tjänstemän från kommun och länsstyrelse. Vid workshopparna har olika alternativ för Power
to gas identifierats och diskuterats för respektive ort.
Uppdraget har utförts av Civ.ing., Tekn.lic. Karin Byman, ÅF Infrastruktur AB.

3.1 Kommentar till upplägg och genomförande
Power to gas är en mycket komplex systemlösning, och det går inte att ge en fullt ut
rättvis analys inom ramarna för det här projektet. I huvudsak beror det på att tekniken är outvecklad på systemnivå för den här typen av applikationer, den är inte kommersiell idag och det finns således inte heller några kommersiella eller industriella
tillämpningar i relevant skala att hänvisa till. Projektet är en förstudie för en fortsatt
utveckling inför en demonstrationsanläggning, och kräver i samband med denna en
djupare analys.
Rapporten är upplagd enligt följande:


Olika teknik- och systemlösningar redovisas översiktligt.



Viktiga tekniska aspekter anges, men analysen behandlar inte olika specifika
tekniska utföranden, såsom typ av reaktor eller elektrolysör.



Viktiga förutsättningar för dimensionering av systemlösningen anges, men
specificeras inte på detaljnivå, t.ex. avseende temperaturer och flöden.



Ekonomiska storheter anges, men detaljerade ekonomiska kalkyler genomförs
inte.



Uppdraget är i första hand en förstudie för lokalisering av en demonstrationsanläggning, baserad på nya tekniska systemlösningar, inte att göra en analys
av tekniken som sådan.



Förutsättningar för de olika systemalternativen diskuteras men det finns inte
tillräckligt med kunskap och underlag för att gå in på detaljer.

Inom projektet har även en mastersuppsats genomförts av kemiteknologer vid KTH.
De har utfört fördjupade analyser och beräkningar och applicerat dessa på Gotlands
energisystem. Beräkningar och underlag som teknologerna har tagit fram används och
redovisas delvis i rapporten.
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4 Introduktion till Power to gas
I takt med att andelen förnybar och väderberoende elproduktion ökar, kommer också
behovet att kunna lagra elenergi att öka. Lagring av el och en väl fungerande infrastruktur är av strategisk betydelse för att vi ska kunna möta högt ställda energi- och
klimatmål.
Power to gas är en av flera metoder för att ta tillvara på elöverskott och utgör ett
komplement till batterier, lagring i fjärrvärmesystem eller pumpkraftverk och svänghjul. Det kommer inte att finnas en universalmetod för hur framtidens energisystem
ska utformas. Lokala förhållanden och tillgänglig infrastruktur avgör vilken metod som
bör tillämpas.
Power to gas innebär att el omvandlas till en energigas. Den första och viktigaste processen är ett elektrolyssteg i vilken vätgas utvinns ur vatten med hjälp av el. Vätgasen
kan antingen användas direkt eller vidareförädlas till metan. Vätgas används idag
främst som en råvara inom industrin och är inte etablerad på marknaden som en
energigas. Utvecklingen av vätgasbilar går dock snabbt och både Hyundai och Toyota
serietillverkar nu bränslecellsbilar som drivs med vätgas (DN 2015-01-24). Vätgas kan
även i mindre mängder matas in direkt i en naturgasledning. Det bildas även syre i
processen.
Metan är huvudbeståndsdelen i naturgas och biogas, och används i industrier, fordon,
för el- och värmeproduktion samt i hushåll. För att göra metan av vätgas behövs koldioxid. Koldioxiden kan antingen härröra ur en biologisk process, t.ex. rötningsprocess
för biogas, eller avskiljas från rökgaser. Vid produktion av metan utvecklas högvärdig
värme som kan tas tillvara, t.ex. i ett fjärrvärmesystem.
Power to gas knyter samman energisystemen för el, gas och värme, och möjliggör
därmed ett effektivt utnyttjande av alla tillgängliga energiresurser. Systemet illustreras i figuren nedan.
I följande avsnitt görs en mer teknisk genomgång av Power to gas. De enskilda stegen
är mer komplicerade än vad som framgår ovan. Hela konceptet från el till metan, baserat återvinning av avskild koldioxid är i dagsläget mycket dyrt och komplicerat. För
att processerna ska fungera optimalt krävs jämna flöden, rätt tryck och temperatur.
Det strider mot idén att ta tillvara på en varierande elproduktion. Men även här pågår
en intensiv teknikutveckling. Det finns idag ett 40-tal demonstrationsanläggningar för
Power to gas i Europa. Tillverkare av elektrolysörer och annan viktig utrustning ser en
kommande stor marknad för Power to gas i takt med utbyggnaden av sol, vind och
vågenergi. Innehavare av gasinfrastruktur driver också på utvecklingen för att få in
mer förnybar gas i sina system.
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Figur 1 Illustration av Power to gas. Vätet som framställs kan användas direkt, matas in gasnätet eller metaniseras.
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5 Teknisk översikt
I det följande presenteras egenskaper hos några olika tekniker som kan användas för
Power to gas. Några är kommersiellt tillgängliga, andra befinner sig i en förkommersiell fas eller på forskningsstadiet.

5.1 Konceptet Power to gas
Power to gas innebär att energibäraren el, omvandlas till kemiskt bunden energi i form
av gas. Det finns olika systemlösningar, men det inledande tekniksteget är alltid en
elektrolysprocess där el används för att spjälka upp vatten (H2O) i syrgas (O2) och
vätgas (H2). Elektrolysprocessen är en endoterm reaktion, d.v.s. den kräver energi.
Vätgasen kan användas direkt för energiändamål eller vidareförädlas till metan (CH 4).
Det sker genom en metaniseringsprocess där vätgas reagerar med koldioxid (CO 2) och
bildar metan (CH4) och vatten (H2O). Processen är exoterm, d.v.s. den sker under
utveckling av värme. Koldioxiden kan ha olika ursprung, t.ex. från en biogasanläggning, eller en industri. Tekniskt sett kan koldioxiden vara av såväl av förnybart, som
fossilt ursprung.
De två processtegen kan förenklat illustreras med formlerna:
Elektrolys:

2 H2O → 2 H2 + O2

Metanisering:

CO2 + 4 H2 → CH4 + 2 H2O + värme

5.1.1 Elektrolys
Elektrolys innebär ett elektrokemiskt förlopp där tillförd elektrisk energi framkallar en
kemisk reaktion. Principen för elektrolys av vatten är välkänd. Elektrolysprocesser
används huvudsakligen inom industrin idag.

Elektrolysprocess
Ett elektriskt fält skapas mellan
två elektroder.
Vid den negativa elektroden
(katod) sker en reduktion – vätgasutveckling, och vid den positiva elektroden (anod) sker en
oxidation (syrgasutveckling).
En mol syre och två mol väte
framställs av två mol vatten:
2 H2O → 2 H2 + O2

Figur 2 Illustration av en vätskebaserad alkalisk elektrolysprocess.
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Det finns tre olika tekniker för elektrolys av vatten och de befinner sig i olika utvecklingsstadier; alkalisk elektrolys, PEM-elektrolys (Polymer Electrolyte Membrane
Electrolysis), och SOEC-elektrolys (Solid Oxide Electroysis Cell). Gemensamt för teknikerna är att de består av samma huvudkomponenter; elektroder, elektrolyt och någon
typ av membran. Alkalisk elektrolys som är den enklaste tekniken ligger till grund för
utvecklingen PEM- och SOEC-elektrolys. Alkalisk elektrolys är en mogen och kommersiellt tillgänglig teknik. PEM-tekniken är inte kommersiell ännu, men är under utveckling och förekommer i olika tillämpningar i demonstrationsprojekt. Den tredje tekniken, SOEC, befinner sig fortfarande på forskningsstadiet.
Verkningsgraden från el till vätgas styrs av elektrolyscellens totala resistens samt vid
vilken temperatur och tryck elektrolysen sker. Höga temperaturer underlättar sönderdelning av vatten, vilket innebär att högre temperaturer ger högre verkningsgrader,
men det ställer i sin tur högre krav på material och utförande av elektrolysören. SOEC
elektrolysörer innehåller värmetåliga keramiska material för att kunna framställa vätgas vid temperaturer upp till 800°C, till skillnad från alkaliska elektrolysörer som arbetar vid ca 70°C. (Benjaminsson, 2013).

5.1.2 Alkalisk elektrolys
Den alkaliska elektrolysen är den vanligaste tekniken för elektrolys av vatten till vätgas. Det är en mogen och robust teknik, med relativt låga kostnader. Den förekommer
även i större skala, upp till storleksordningen MW. Nackdelen är att den har relativt låg
verkningsgrad, jämfört med de andra teknikerna, ca 50-70% (Benjaminsson, 2013)
och att den inte kan gå i reversibel drift. D.v.s. det går inte att producera el av vätgas,
vilket är möjligt för de andra två typerna av elektrolys.
Elektrolysen sker vid relativt låga temperaturer, mellan 70-80°C. Elektrolyten är
vätska bestående av kaliumhydroxid (KOH) löst i vatten (20-30%). Anod- och katodmaterial är vanligen tillverkade av stål, eller nickel-pläterat stål. Elektrolyten är frätande och elektroderna måste därför bytas ut eller återaktiveras efter 2 till 5 år.
Tekniken har hittills utvecklats för kontinuerlig drift och är i dagsläget inte tillräckligt
flexibel för att möta en varierad elproduktion. Enligt tillverkaren Hydrogenics, har den
alkaliska elektrolysören dock tekniska förutsättningar att kunna möta efterfrågan på
en mer varierad drift. Inom några år förväntas den tekniska utvecklingen ge alkaliska
elektrolysörer som kan regleras inom ett intervall på 5-100% av total kapacitet inom
tidsspannet sekunder och tiden från kallstart till drift kan kortas från en timme till ca
10 minuter, enligt Hydrogenics (DNV KEMA 2013).
Nedan illustreras hur kostnadsbilden ser ut för en alkalisk elektrolysör. Investeringen i
EUR/kWH2, och driftskostnaden i EUR/kWH2 och år. Investeringskostnaden är en
trendkurva baserad på datapunkter ur olika källor. Driftskostnaderna bedöms årligen
uppgå till 4% av investeringen. (DNV 2013).
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Figur 3 Kapitalkostnad och drift- och underhållskostnad för en alkalisk eletrolysör
(EUR 2011); DNV 2013.

5.1.3 PEM- elektrolys
PEM-elektrolysen är en vidareutveckling av den alkaliska. I en PEM-elektrolysör är
elektroderna i direktkontakt med en elektrolyt i fast form, som i det här fallet består
av en joniskt ledande polymer. Elektroderna och elektrolyten tillsamman utgör en s.k.
MEA (membrande electrode assembly). Jämfört med en alkalisk elektrolysör har MEA
en högre verkningsgrad, 67-82% (DNV KEMA 2013). Elektroderna slits genom termisk
och mekanisk stress, även om de inte degraderas på samma sätt som syra/basangreppen hos en alkalisk elektrolys. Livslängden på elektroder och elektrolyt
ligger på mellan 5-10 år. (Benjaminssson, 2013)
PEM-elektrolysören har bättre förutsättningar att gå i varierad drift än det alkaliska
utförandet. PEM-elektrolysen kan också fungera reversibelt, d.v.s. den kan både användas för elektrolys och som en bränslecell för produktion av el. PEM har ungefär
samma arbetstemperatur som den alkaliska, ca 80°C (KTH 2014).
PEM-elektrolysen är fortfarande på forskning- och utvecklingsstadiet, men det finns
mindre enheter som är kommersiellt tillgängliga, upp till 50 kWe.
Attraktiva egenskaper ur ett Power to gas-perspektiv är snabb svarstid och hög energitäthet. Eftersom den tekniska utvecklingen är snabb, kan man förvänta sig att en
PEM-elektrolysör i MW-skala kommer att vara kommersiellt tillgänglig inom några år
(DNV, 2013).
En demonstrationsanläggning för Power to gas i Frankfurt testar nu en PEM-elektrolysör. Målet är att visa dess förmåga att följa varierande elproduktionen från vindkraft
eller elprisets variation. Den har en installerad effekt på 300 kWe, och kan producera
60 Nm3/h. Vätgasen som framställs matas in i Frankfurts distributionssystem för naturgas, med en volymsandel på 2%. Hittills har elektrolysören lyckats reagera inom
sekunder i operativt tillstånd. Från varm start kan den reagera inom några minuter,
och från kallstart inom 15 minuter (DENA, 2014).

Page 17 (60)

SYSTEMLÖSNING FÖR FRAMTIDENS ENERGISYSTEM

RAPPORT

Figur 4 Bilden föreställer en PEM-elektrolysör som testas i Frankfurt avseende varierad drift. Källa: ÅF.

5.1.4 SOEC-elektrolys (Solidoxidelektrolys)
SOEC-elektrolysörer är baserade på keramiska material vilket möjliggör mycket höga
driftstemperaturer på 700-1000°C. Det minskar elbehovet vid framställning av vätgas
och kan ge verkningsgrader på upp emot 90-95%. Systemet förutsätter dock tillgång
till högvärdig värme vid uppstart. Vid utveckling av SOEC-tekniken, har man delvis
utgått ifrån att spillvärme finns tillgänglig, t.ex. från ett kärnkraftverk. Vidare har man
främst fokuserat på att ta fram teknik för kontinuerlig drift, vilket inte är lämpligt ur
ett Power to gas perspektiv, då de är mindre dynamiska. Uppvärmningstiden, från
kallstart till drift kan uppgå till timmar, och från stand-by-läge till drift, i storleksordningen 15 minuter (DNV 2013). Den höga arbetstemperaturen ger också möjlighet att
integrera elektrolysen med produktionen av drivmedel såsom metanol eller DME (dimetyleter). Tekniken är fortfarande omogen och befinner sig på forsknings- och utvecklingsstadiet.

5.1.5 Sammanfattning elektrolys
De viktigaste egenskaperna för en elektrolysprocess i en Power to gas-tillämpning är
att den kan gå i varierad drift, d.v.s. klara av snabba dynamiska förlopp inom så stort
effektintervall som möjligt, och att den är snabbstartad.
För alkaliska elektrolysörer tar det "minuter" att gå från kallstart till driftläge, och effekten ligger då på 20-40% av maximal kapacitet, vilket är lågt. Enligt en tillverkare,
Hydrogenics, har dock tekniken förutsättningar att kunna möta kraven på mer flexibel
drift.
I drift ligger verkningsgraden för alkalisk elektrolys på 50-70%, vilket är lägre än för
PEM-elektrolysörer, 70-80%. Vidare kan alkalisk elektrolys inte gå i reversibel drift,
vilket är möjligt för PEM-tekniken. PEM-elektrolysörer kan därför användas både för
elektrolys eller för elproduktion, beroende på hur elpriset varierar.
PEM-elektrolysörer har en högre energieffektivitet och produktionshastighet än alkaliska elektrolysörer. Potentiellt sett klarar den en mycket snabb uppstart och avstängning med en last på 5-100%. PEM-elektrolysörer är också mer effektiva och kompakta
än alkaliska elektrolysörer.
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De huvudsakliga nackdelarna med PEM-elektrolysörerna är att den tekniska livslängden är en tredjedel av den för en alkalisk elektrolysör, och att materialkostnaden är
betydligt högre.
För närvarande är kostnaden för PEM-elektrolysör (av storleken 50 kWe) mellan 2 000
och 10 000 EUR/kWe (DNV KEMA 2013). Med större enheter, förväntas kapitalkostnader och driftskostnader minska snabbt.
I tabellen nedan sammanfattas för- och nackdelar med alkalisk och PEM-elektrolysörer.
Elektrolysör

Fördelar

Nackdelar

Alkalisk

Kommersiellt tillgänglig

Begränsat driftsintervall

Beprövad teknik
Större skala (MW)

Kan ej följa varierad elproduktion.
Kan inte gå i reversibel drift.

Brett driftsintervall.

Fortfarande under utveckling.

Snabb svarstid.

Små anläggningar.

Kan gå i reversibel drift.

Dyr teknik.

PEM

5.2 Metanisering
Nästa steg i en Power to gas-anläggning, från vätgas (H2) till metan (CH4), kallas metanisering. Metanisering kan ske genom olika typer av processer, och delas in i katalytiska (termokemiska) eller biologiska processer. Den katalytiska processen baseras på
mogen teknik, medan den biologiska befinner sig på forsknings- och utvecklingsstadiet.
Reaktionen sker enligt nedanstående formel och är exoterm, d.v.s. den avger energi.
Entalpi (H) betecknar systemets (inre) energi. Delta-H (ΔH) betecknar hur energinivån
har förändrats i systemet i kJ/mol.
CO2 + 4H2 ↔ CH4 + 2H20 (ΔH = -165 kJ/mol)
Reaktionen kallas för Sabatier-reaktionen, efter fransmannen Paul Sabatier som upptäckte processen för ca 100 år sedan.
Reaktionen sker egentligen i två steg, varav det första steget är endotermt, d.v.s.
kräver energi, medan steg 2, avger energi. Det innebär att processen behöver en viss
startenergi för att kunna aktiveras. Med hjälp av en katalysator minskar behovet av
aktiveringsenergi.
Steg 1:

CO2 + H2 ↔ CO + H20 (ΔH = +41 kJ/mol)

Steg 2:

CO + 3H2 ↔ CH4 + 2H20 (ΔH = -206 kJ/mol)

Reaktionerna är reversibla och används vanligen för att producera vätgas ur metan
(naturgas) genom sk. ångreformering (eng: methane steam reforming).
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5.2.1 Biologisk metanisering
Den biologiska metaniseringen kan ses som en del i en biogasprocess. Nedbrytningen
av biologiskt material (substraten) sker i flera steg, och metaniseringen sker i slutfaserna av processen. Metanbildningen sker med hjälp av olika mikroorganismer genom
omvandling av koldioxid och vätgas eller ättiksyra (CH3COOH) till metan.
Med en extra tillförsel av vätgas till en biogasprocess kan metanhalten öka från 50%
till 75%, enligt företaget MicrobEnergy. MicrobEnergy äger två demonstrationsanläggningar för Power to gas i Schwandorf i Tyskland (Benjaminsson, 2013). I den ena anläggningen matas vätgasen från elektrolysören direkt in i en befintlig biogasanläggning
som använder substrat i form av majs och vall. Elektrolysören har en effekt på 120
kWe, vilket motsvarar ett vätgasflöde till reaktorn på ca 70 kW. Metanutbytet kan
komma att öka genom en förbättrad teknik. I laboratorier har högre halter av metan
kunnat uppnås.
Den andra anläggningen är en reaktor för biologisk metanisering av endast koldioxid
och vätgas. Elektrolysören har en effekt på 55 kWe. Temperaturen i reaktorn är mellan
40-65°C och arbetar under atmosfärstryck. Anläggningen måste tillföras värme för att
få rätt temperatur.
Enligt en annan studie (Luo 2012) och beräkningar av KTH (KTH 2014) ökar metanproduktionen med 22%, vid tillförsel av 20% vätgas i en biogasreaktor.
Tillförseln av vätgas måste kontrolleras noga så att biogasprocessen inte påverkas
negativt. Blir andelen vätgas för hög, kan det ha en motverkande effekt. De biologiska
processerna arbetar vid temperaturer på 20-40 C (mesofil) eller 45-60 C (termofil),
vilket innebär att den biologiska metaniseringen sker vid en betydligt lägre temperatur
än den katalytiska. Utveckling av biologisk metanisering pågår, men de flesta av dem
är i förkommersiellt- eller forskningsstadiet.

P2G-BioCat Project
I Avedore, söder om Köpenhamn finns en
försöksreaktor för biologisk metanisering
med hjälp av mikroorganismer som har
hämtats ur vulkaner på Island (methanogenic archaea). Anläggningen drivs av Energinet och Electroshaea, som har utvecklat
processen. Vätgas och koldioxid matas in i en
bioreaktor med mikroorganismerna som
bildar metan och värme. Processen sker vid
60-65 grader. Vätgasen produceras med en
alkalisk elektrolysör på 1 MWe, från Hydrogenics. Koldioxiden hämtas från en närliggande biogasanläggning och renas. Metanet
som produceras matas in i distributionsnätet
för naturgas vid ett tryck på 3 bar. Den syrgas och värme som bildas, nyttiggörs också.
Försöksanläggningen kommer vara i drift till
december 2015.
Figur 5 Biologisk metanisering i Danmark.
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5.2.2 Katalytisk eller kemisk metanisering
Katalytisk metanisering är en etablerad och kommersiellt tillgänglig teknik för storskaliga petrokemiska processer (1000 MW). En katalysator är ett ämne som påskyndar en
kemisk reaktion utan att själv förbrukas. För metanisering används vanligen nickel
som katalysator (DNV KEMA 2013).
En katalytisk metanisering kan fortgå i temperaturspann mellan 300 och 800°C, och i
tryckspannet upp till 20 bar. (Benjaminsson, 2013). Verkningsgraden uppgår till mellan 70-85%, räknat som energiinnehållet i den utgående gasen relativt energiinnehållet i den ingående gasen. Resterande avges som högvärdig värme (15-30%) (DNV
KEMA 2013).

Figur 6 Schematisk illustration av processerna i en Power to gas lösning baserad på
katalytisk metanisering (Sabatier).
Nedan visas hur kostnadsbilden ser ut för en anläggning för katalytisk metanisering
(avgränsning, se figur ovan). Investeringen i EUR/kWCH4, och driftskostnaden i
EUR/kWCH4 och år. Investeringskostnaden är baserad på anläggningar med en termisk
kapacitet <10 MWth. Driftskostnaderna bedöms årligen uppgå till 10% av investeringen (DNV 2013). När marknaden utvecklas för småskalig metanisering bedöms
kostnaderna ligga på 300-500 EUR/kW.

Figur 7 Kapitalkostnad och drift- och underhållskostnad för en anläggning med
katalytisk metansiering (EUR 2011); DNV 2013.
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5.3 Tillgång till koldioxid
För metaniseringssteget krävs inte bara vätgas, utan även koldioxid. Koldioxiden kan
ha fossilt eller förnybart ursprung, den kan tas tillvara ur en befintlig biogasprocess
eller tas fram genom avskiljning ur rökgaser. Vanligen talar man om ”carbon capture
and storage” (CCS) och syftar då på koldioxidavskiljning och lagring av CO2, ur rökgaser från t.ex. koleldade kraftverk. Ett alternativ är CCR (carbon capture and re-use),
d.v.s. återanvändning av koldioxid, t.ex. genom metanisering.
Koldioxidavskiljning kan ske ur alla typer av gaser som innehåller koldioxid oberoende
av om det är en fossil- eller biobränslebaserad förbränningsprocess, eller t.ex. en kemisk process för framställning av cement.
Som ett aktuellt exempel för den här studien kan nämnas att Cementa, med bl.a. en
produktionsanläggning på Gotland, deltar i ett stort forskningsprojekt för att avskilja
koldioxid ur sina rökgaser. Projektet bedrivs hos Cementas norska systerbolag
Norcem, där flera olika avskiljningstekniker kopplade till cementindustrins förutsättningar ska utvärderas fram till 2017 (Cementa 2014).
Koldioxidavskiljning befinner sig på forskningsstadiet och det finns inga kommersiella
anläggningar för detta.
Koldioxid bildas även vid framställning av biogas. Med biogas avses här den rågas som
bildas vid rötning av ett biologiskt avfall (t.ex. matrester från hushåll, olika typer av
jordbruksavfall eller slam från reningsverk). Det biologiska avfallet, eller råvaran till en
biogasprocess, kallas substrat. Andelen metan som bildas varierar mellan olika processer, men uppgår normalt till ca 60%. Resterande gaser består i huvudsak av koldioxid,
d.v.s. ca 40%. Koldioxiden kan antingen avskiljas och metaniseras i en separat process, eller så kan vätgasen tillföras biogasreaktorn, och därmed bidra till ett ökat utbyte av metan ur processen (se avsnitt 5.2.1).

Audi driver en Power to gas-anläggning för produktion av vätgas och
metan från förnybar vind i Werlte i
norra Tyskland. Det är den första anläggningen för Power to gas i
industriell skala. Den har en kapacitet
på 6 MWe och producerar 6 miljoner
m3 syntetiskt metan per år, vilket
motsvarar 66 GWh. Gasen kallas
”Audi e-gas” och erbjuds till köpare
av Audis A3 g-tron. Leverantör av
anläggningen är ETOGAS GmbH.
Figur 8 Audis produktion av e-gas.
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6 Tre olika systemlösningar för Power to gas i Sverige
Power to gas är en komplex systemlösning med många olika alternativa utföranden.
Huvudsyftet med Power to gas är att på ett effektivt sätt ta tillvara och nyttiggöra
eventuella elöverskott som kan uppstå vid en storskalig utbyggnad av vindkraft eller
annan förnybar elproduktion som inte kan regleras. Power to gas är till sin natur inte
en storskalig lösning eftersom förutsättningarna på nationell nivå kan se helt annorlunda ut än på lokal nivå. Även lokalt skiljer sig förutsättningarna åt.
Det finns två drivkrafter för att framställa gas vid överskott av el. Det första är att av
de lagringsmetoder som finns att tillgå för elenergi, så medger Power to gas den
största energivolymen. (Se illustrationen i figuren nedan.) Den andra drivkraften är
utmaningen att hitta förnybara bränslen som kan ersätta fossila drivmedel för transporter. Fordonsgas baserad på metan (naturgas och/eller biometan) är ett etablerat
fordonsbränsle. Vätgasen kan också användas direkt i bränslecellsbilar, eller som ett
alternativ till metan, vidareförädlas till flytande drivmedel, såsom metanol eller DME.
(Se avsnittet om Piteå).
Utformningen av en Power to gas lösning styrs av de specifika lokala tekniska förhållandena, syftet med anläggningen (energilagring, biogasproduktion, återanvändning av
koldioxid m.m.) och vilka aktörer som är engagerade i frågan. Exempel på aktörer är
energibolag, biogasproducenter, vindkraftsbolag och kommuner.

Figur 9 Jämförelser mellan olika lagringsmetoder för elenergi. Källa: Frauenhofer
Institute.
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6.1 Tre huvudspår för Power to gas
En Power to gas lösning kan ha många olika alternativa utföranden och baseras på
olika tekniska lösningar. Inom föreliggande arbete används tre huvudspår som diskuteras för respektive lokalisering. Dessa är:
1. En fristående elektrolysör som kan följa variationerna i vindproduktion och omvandla el till vätgas.
2. En elektrolysör i kombination med produktion av biogas. Vätgasen som
produceras i elektrolysören, matas direkt in i en biogasanläggning och bidrar
till att öka produktionen av biometan. Antingen följer elektrolysören vindkraftens produktion, eller också så anpassas produktionen till behovet av vätgas i
biogasprocessen.
3. En elektrolysör i kombination med katalytiskt metanisering. Vätgasen som
produceras i elektrolysören, matas vidare in i en (metaniserings-) Sabatierreaktor, i vilken vätgas reagerar med koldioxid och bildar metan. Koldioxiden
kommer från en extern källa.
De tre huvudspåren illustreras i bilden nedan och i det följande beskrivs de olika alternativen närmare.

Figur 10 Illustration av tre huvudutföranden av en Power to gas lösning.

6.2 En fristående elektrolysör för produktion av väte
Elektrolysören är den viktigaste komponenten i en Power to gas lösning. Den enklaste
Power to gas lösningen består därför endast av en elektrolysör. Viktiga egenskaper för
elektrolysören är en snabb svarstid, både från kallstart till operativt läge och en dynamisk drift inom ett så brett effektspann som möjligt. För en demonstrationsanläggning
för Power to gas i Sverige finns i princip två typer av elektrolysörer att välja mellan,
alkalisk eller PEM, vilka beskrivs närmare i avsnitt 5.1.
Power to gas är en metod för att lagra elenergi i perioder av mycket låga, eller negativa elpriser. I ett optimalt utförande följer elektrolysören elprisets, eller vindkraftens
variation. Det förutsätter i dagsläget en PEM-elektrolysör, som ännu befinner sig på
forskningsstadiet. Den alkaliska elektrolysören är också under teknisk utveckling och
förväntas inom några år kunna gå i mer varierad drift. Vi är dock inte där ännu.
Ett alternativ till flexibel drift på ”sekundnivå”, kan vara att anläggningen går satsvis,
och är i drift under perioder (dagar) med prognosticerat låga elpriser. Då är det möjligt
att använda kommersiell teknik, d.v.s. alkalisk elektrolysör.
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Om det finns en infrastruktur för naturgas kan vätgasen eventuellt matas in i naturgasledningen. I en demonstrationsanläggning för Power to gas i Frankfurt (se avsnitt
5.1.3) matas vätgasen in med en volymsandel på 2% i distributionsnätet för naturgas.
För denna lösning är det främst elpriset och drifttiden över året som avgör lönsamheten i anläggningen.
Dimensioneringen av anläggningen avgörs i teorin av förväntat överskott på el. För en
demonstrationsanläggning är det i praktiken investeringskostnaden som är avgörande
för storleken på anläggningen.
På några platser finns planer på tankstationer för vätgasfordon. En elektrolysör kan
förläggas i anslutning till dessa. Om prisrelationen el – vätgas är mer fördelaktig och
ger fler driftstimmar över året, är med mer lönsamt att få avsättning för gasen som
drivmedel än som bränsle. Då kan behovet av vätgas vara styrande för hur anläggningen körs och inte elpriset.
Avsikten med en demonstrationsanläggning kan vara:
Visa på möjligheterna att kunna följa
vindkraftens variation för att ta tillvara
på energin i effekttoppar.

Ta tillvara på elöverskott i perioder med
lågt elpris, där vätgasen kan matas in i
befintlig infrastruktur för energigaser
eller lager för tankstation.

Val av elektrolysör:
PEM, den kan följa vindkraftens variation
och om elpriset är fördelaktigt, gå i reversibel drift för återproduktion av el ur
vätgas.
Det förutsätter också:

Möjlighet att lagra vätgas.

Mycket stora svängningar i elpris.
Alternativt kan vätgasen matas in i befintlig gasinfrastruktur.
Kan använda alkalisk elektrolysör.
Det förutsätter:

Driften planeras efter prognostiserat
elpris, och anläggningen går kontinuerligt under den perioden.

6.3 Ökad produktion av biometan genom vätgasinmatning i biogasprocess
Det är inte alltid möjligt att få avsättning för vätgas. Metan, som är huvudbeståndsdelen i naturgas och biogas, är däremot en etablerad energigas med flera alternativa
tillämpningsområden inom industrin, för fordonsdrift och i hushåll. Metan (naturgas)
används även för elproduktion.
Nästa Power to gas lösning inkluderar därför ett metaniseringssteg, där metanproduktionen sker i en befintlig biogasprocess. Vätgasen som framställs genom elektrolys,
matas direkt in i en biogasreaktor. Som framgår av avsnitt 5.2.1 medför det att
metanhalten kan öka från 50% till 75%, uppgifterna varierar dock mellan olika källor.

Som systemlösning är den här mer komplex eftersom vätgasproduktionen bör anpassas till biogasprocessen. Vätgasen behöver inte tillsättas kontinuerligt, men andelen
vätgas får inte överstiga en viss nivå, då får det en motsatt effekt.
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Systemlösningen kan behöva kompletteras med ett lager, antingen ett batteri för att
lagra billig el till senare tillfälle, eller ett vätgaslager om produktionen av vätgas överstiger kapaciteten i biogasanläggningen.
Att lagra billig el i ett batteri för att anpassa vätgasproduktionen till biogasprocessen,
är inte ett realistiskt alternativ i praktiken. Verkningsgraden att återanvända elen ur
ett batteri, är betydligt högre än att använda redan lagrad el för framställning av vätgas.
För att kunna använda biogas som fordonsgas måste den uppgraderas. Det sker i efterföljande processteg där biogasen renas från koldioxid och andra gaser så att metanhalten höjs till 96-99%. Om metanhalten kan höjas redan i biogasreaktorn genom
tillskott av vätgas, minskar behovet av efterföljande reningssteg, vilket sänker kostnaderna för uppgradering.
I det fall biogasen inte ska uppgraderas, nyttiggörs metanet ändå, eftersom energiinnehållet i biogasen blir högre ju högre metanhalten är.
Det som styr lönsamheten i anläggningen är relationen elpris och priset för metan,
antingen som drivmedel eller som bränsle. En mycket viktig parameter är även här
vilken driftstid anläggningen kan få över året.
Dimensioneringen av anläggningen styrs av vilken kapacitet biogasanläggningen har
att ta emot vätgas, inklusive ett eventuellt lager.

6.4 Elektrolysör i kombination med katalytisk metanisering
Den tredje systemlösningen för Power to gas är den mest komplicerade och inbegriper
flera olika typer av processer. Vid den katalytiska metaniseringen, vanligen kallad Sabatierreaktor, reagerar vätgasen med en separat koldioxidström. Koldioxiden har avskilts ur rökgaser eller ur biogas.

Det är en mer integrerad systemlösning och komplexiteten består bl.a. i att flödena av
vätgas och koldioxid måste anpassas till varandra. Det kan innebära att det måste
finnas någon form av mellanlager, antingen för vätgas eller för koldioxid, eller för båda
för en optimal process under drift.
För att reaktorn ska fungera optimalt bör den gå på fullast med en jämn inmatning av
gaser. Vid mellanlager finns alternativet att antingen stänga av reaktorn helt mellan
driftstillfällena, eller att varmhålla anläggningen i väntan på tillräcklig volym vätgas,
alternativt koldioxid. Att låta anläggningen gå i varierad drift och i förlängningen följa
variationen i vindkraftsproduktionen, är inte effektivt.
Metanet som framställs håller hög kvalitet och kan användas för fordonsdrift, eller
matas in i en befintlig naturgasinfrastruktur. Eftersom det är metan så finns det i princip inga begränsningar för hur mycket som kan matas in.
Det som styr lönsamheten i anläggningen är även här, relationen elpris och priset för
metan, antingen som drivmedel eller som bränsle. Dock är kapitalkostnaderna betydligt högre eftersom sabatierlösningen också kräver investering i koldioxidavskiljning,
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transport av koldioxid och i en sabatierreaktor. Sannolikt behöver det också investeras
i någon form av mellanlager för gas. Vilken driftstid anläggningen kan tänkas få över
året, får därför också en stor inverkan på lönsamheten. Anläggningen dimensioneras
med hänsyn till vilken lönsamhet som kan uppnås med hänsyn till totalekonomin för
hela systemet.
En demonstrationsanläggning med ovanstående utförande, bör dimensioneras med
hänsyn till att det är just en demonstrations- och forskningsanläggning. D.v.s. en anläggning i mindre skala. Eventuellt bör även ingående komponenter baseras på beprövad teknik eftersom det är själva systemlösningen som ska testas.
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7 Gotland
Gotland är Sveriges största ö, med en yta på 3 000 km2. Det bor totalt 57 000 personer på Gotland, varav 24 000 bor i Visby. Gotland har mycket goda förutsättningar
för förnybar energi genom 1500 soltimmar per år, bioenergi och goda vindförhållanden. Det finns väldigt många sommarboende på Gotland, vilket till viss del jämnar ut svängningarna i elanvändning mellan sommar och vinter.
Gotland har framför allt en stor tung industri, Cementa, som ligger i Slite på nordöstra
Gotland. Gotlands näringsliv i övrigt är till stor del präglat av turistnäring och jordbruk.

7.1 Dagens energianvändning och energitillförsel
Energianvändningen på Gotland uppgick till ca 3,9 TWh, 2012 och fördelade sig på
olika sektorer enligt diagrammet nedan. En stor andel, 60% används inom industrin,
varav Cementa står för den största delen.
Elanvändningen uppgick till 947 GWh, 2013, varav 384 GWh, motsvarande ca 40%,
produceras lokalt i vindkraftverk. Resterande importeras från fastlandet.

Figur 11 Gotlands energianvändning fördelad på olika sektorer, totalt 3,9 TWh
2012. Källa: SCB.

7.2 Energi- och klimatmål framåt
Gotland har som en övergripande vision att vara självförsörjande på förnybar och
återvunnen energi till 2025, inklusive industrins behov.
Till 2020 har Gotland ett mål om att ha 100% förnybar energiförsörjning till hushåll
och näringsliv, exklusive cementindustrins energianvändning. Målet nås genom att
export av gotländsk vindkraft balanserar den resterande användningen av fossila
bränslen (Region Gotland 2014). Det innebär att den lokalt producerade elen måste
vara dubbelt så stor som Gotlands hela elanvändning, att jämföra med dagens 40%.
Region Gotland har också som mål att minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen
med 45% mellan 1990-2020. 1990 uppgick utsläppen till 970 ton CO2 och till 2012
hade utsläppen minskat med 33% till 660 ton CO2. Cementas utsläpp av koldioxid
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räknas inte med eftersom de omfattas av EU:s handelssystem med utsläppsrätter.
Cementa har som mål att vara koldioxidneutralt till 2030 (Cementa 2014).

7.3 Utveckling av elmarknaden
Gotland har stora tillgångar på vindkraft. Vindkraftsproduktionen uppgick till ca
384 GWh1 2013, vilket motsvarar 41% av Gotlands totala elanvändning. Redan idag
överstiger produktionen efterfrågan under enskilda timmar. Den installerade effekten i
vindkraft uppgår till ca 170 MW. Begränsningar i elnätet på Gotland, och i överföringskapaciteten mellan ön och fastlandet, sätter ett kapacitetstak för anslutning av väderberoende kraft, främst vindkraft men även solel, till 195 MW.
Vindkraften kan aldrig köras ensamt mot ett elnät. Det behövs en basproduktion som
stabiliserar nätet. I Gotlands fall utgörs basproduktionen av två likströmskablar från
fastlandet, på vardera 160 MW. Det finns även reservkraft i form av gasturbiner och
dieslar på ön.

Figur 12 Vindkraftsproduktion och elanvändning per timme på Gotland, 2013. Vindkraften svarar idag för 41% av Gotlands elanvändning. Under enskilda timmar kan
vindkraftsproduktionen överstiga efterfrågan på ön. Källa: GEAB, bearbetat ÅF.
Enligt Region Gotlands Energiplan 2020 är målet en installerad vindkrafteffekt på 650700 MW, 2020 och att det då även ska pågå projektering för en total effekt på 1000
MW. Produktionsmålet för 2020 är 1,8 TWh. Det motsvarar närmare en 5 dubbling
jämfört med dagens nivå. För att utbyggnaden av vindkraft ska vara möjlig krävs ytterligare kablar till fastlandet. Det finns även ett visionärt mål, och det är att vindkraftsproduktionen på Gotland ska uppgå till 2,7 TWh. Intresset för solel ökar också,
och det finns idag ca 40 anläggningar med en installerad effekt på 230 kW.
Svenska Kraftnät har beslutat att utöka överföringskapaciteten mellan Gotland och
fastlandet med 500 MW, och syftet är att kunna överföra mer vindkraft från Gotland

1

Summerade timdata för 2013, från GEAB.
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till fastlandet. Vid en stor vindkraftsutbyggnad kan Svenska Kraftnät behovspröva
ytterligare en länk på 300 MW.
För att klara vindkraftsutbyggnaden krävs även omfattande investeringar i det lokala
elnätet. Det finns t.ex. en flaskhals som begränsar möjligheterna för ny produktion
söder om Hemse. Det kommer att krävas stora tröskelinvesteringar i GEAB:s elnät,
som kan bli tunga att bära för tillkommande producenter (söder om Hemse).
För att illustrera hur en omfattande utbyggnad av vindkraftsproduktionen på Gotland
kan se ut har nedanstående diagram tagits fram. Dagens vindkraftsproduktion och
dess variation per timme, har skalats upp till ca 1,8 TWh, medan användningen ligger
kvar på samma nivå som 2013. De effekttoppar som överstiger användningen, motsvarar en ackumulerad energimängd på ca 1 TWh. Det finns idag ingen fastställd plan
för var de nya vindkraftverken ska byggas. Sannolikt kommer det uppstå effekttoppar
som fullt ut inte kan överföras till fastlandet, och som därför lämpligen tas omhand på
annat sätt.
Att i dagsläget kvantifiera ett eventuellt elöverskott låter sig inte göras eftersom stora
investeringar måste komma till stånd för att utveckla vindkraften vidare på Gotland.

Figur 13 Illustration av en tänkt vindkraftsproduktion 2020, med en installerad effekt på 650-700 MW och en elproduktion på 1,8 TWh. Energiöverskottet, de timmar
då vindkraftsproduktionen överstiger elanvändningen, ligger på ca 1 TWh. Källa:
GEAB, bearbetad av ÅF.
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Figur 14 Befintliga vindkraftverk på Gotland (gröna prickar). Av de riksintresseområden för vindbruk, som pekas ut i översiktsplanen för Gotland, 2010-2025, ligger de
flesta norr om Hemse, med ett undantag för ett område på Näsudden. Källa: Översiktsplan Gotland 2010-2025.

7.4 Utveckling av biogasmarknaden
Idag produceras ca 25 GWh biogas på Gotland. Huvuddelen används direkt som rågas
för produktion av ånga som används av Arla för torkning av mjölk. Ca 2 GWh uppgraderas till fordonsgas, vilket motsvarar 220 000 liter bensin.
Det finns en planerad expansion av biogasproduktionen till 45 GWh/år, och en målsättning om att nå 100 GWh till 2020, varav 30 GWh ska vara uppgraderad till fordonsgaskvalitet. Till 2030 finns målsättningen att nå 300 GWh fordonsgas, som då ska
kunna svara för hälften av transportsektorns energibehov på Gotland.
Potentialen för biogasproduktion på Gotland, med dagens kostnadsläge och tekniska
förutsättningar (2013) bedöms uppgå till mellan 150-200 GWh per år (Grontmij 2013).
Potentialen kan öka om energigrödor kan användas i större omfattning, d.v.s. om priserna faller, eller om metanutbytet från substraten kan öka genom Power to gas.
För att realisera målen och öka användningen av fordonsgas har Region Gotland ingått
ett biogasavtal som konkretiserar den volym Region Gotland har avtalat om att köpa
för egna transporter och tjänster. Upphandlad leverantör är Biogas Gotland. Avtalet
ger en grund för utbyggnad av infrastruktur för biogas som drivmedel på Gotland.
Det finns 2 producenter av biogas på Gotland, Region Gotland, som har en rötningsanläggning vid reningsverket i Visby, och Brogas, nordväst om Visby.
Vid reningsverket i Visby finns en rötningsanläggning som producerar ca 3-4 GWh
biogas per år från slam. Anläggningen har en större kapacitet, och producerade tidi-
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gare ca 10 GWh biogas från fler råvaror, t.ex. slakteriavfall. Men den produktionen har
flyttats till Brogas. Den producerade rötgasen används till uppvärmning av lokaler och
eventuellt överskott levereras via ledning till Geabs fjärrvärmesystem (Region Gotland,
Teknikförvaltningen 2013).
Brogas är (2014) den store producenten av biogas på Gotland. Anläggningen producerar vid full produktion ca 20 GWh per år, och har en planerad kapacitetsökning till
40 GWh per år. Anläggningen har tillstånd för behandling av biologiskt avfall på maximalt 95 000 ton per år (Brogas). Biogasanläggningen i Bro framställer gasen ur restprodukter från lantbruks- och livsmedelsindustrin på Gotland. Huvuddelen av gasen
används för ångproduktion, för torkning av mjölk vid Arla och en mindre del, hittills
2 GWh per år, uppgraderas till fordonsgas.
Gasen uppgraderas till fordonsgaskvalitet vid Biogas Gotlands anläggning på Lundbygatan i Visby. Vid uppgraderingsprocessen höjs rågasens metanhalt från 60% till
minst 97%. Rågasen transporteras från Brogas till Lundbygatan, genom en 8 km lång
gasledning. Vid anläggningen finns också en tankstation för bussar, lätta lastbilar och
personbilar. Fordonsgasen på Gotland innehåller 100% biometan från biogas. Det finns
3 tankstationer för biogas på Gotland, och fler planeras. Se karta nedan.

Figur 15 Biogasmackar på Gotland. Befintliga och de som öppnar under 2014 och
2015. Källa: Biogas Gotland, www.biogasgotland.se.

7.5 Tillgång till koldioxid?
Cementa är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella
koncernen Heidelberg Cement. Cementa tillverkar cement på 3 platser i Sverige, Slite
på Gotland, samt i Skövde och i Degerhamn. Anläggningen i Slite är en av Europas
mest moderna och energisnåla cementfabriker. Här arbetar 225 personer, och de till-
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verkar 2,0 miljoner ton cement per år. Överskottsvärme från processen används för
att producera el och fjärrvärme som används på Gotland och i Slite.
Cementtillverkning är en energikrävande process. Huvudråvaran är kalksten, som mals
och bränns till sk. cementklinker. Bränningen kräver mycket höga temperaturer, ca
1450°C. Processen ger upphov till koldioxidutsläpp, både genom förbränning av fossila
bränslen och genom att den termokemiska processen, (sk. kalcinering), då kalksten
omvandlas till cement, genererar koldioxid.
Cementa har högt uppsatta mål och driver flera olika projekt för att minska koldioxidutsläppen. Exempel på åtgärder är energieffektivisering, att ersätta fossila bränslen
med återvunnet avfall med delvis biologiskt ursprung samt genom att ta fram nya
cementsorter som har en lägre klimatbelastning. Cementas norska systerbolag,
Norcem, bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt för koldioxidavskiljning, där flera
avskiljningsteknologier för cementtillverkning testas och utvärderas fram till 2017. De
tekniker som tas fram kommer även vara tillgängliga för Cementas fabrik i Slite. Fabriken i Slite släpper ut ca 1,6 miljoner ton koldioxid per år2.

Figur 16 Cementa är Gotlands största industri.

7.6 Power to gas på Gotland
Gotland har omfattande planer på fortsatt utbyggnad av vindkraft, vilket kräver stora
investeringar i såväl överföringskapacitet inom ön som med fastlandet. Vindkraft är en
mycket volatil kraftkälla, och ju större andel installerad effekt, desto större krav ställs
det på energisystemet att kunna hantera svängningarna. Därför kommer också behovet att kunna lagra elenergin att öka. Eftersom Gotland är en ö, så är utmaningarna
betydligt större än om motsvarande planer skulle realiseras på fastlandet.
Hur stort energiöverskott som kan tänkas uppstå är mycket svårt att bedöma eftersom
distributionsnätet kommer att utvecklas i takt med utbyggnaden av vindkraft. Dock
kan ett enkelt räkneexempel göras. Idag är den installerade vindkrafteffekten ca 170
MW. Om den ökar till 250 MW utan att det byggs ytterligare en kabel till fastlandet,
samtidigt som elanvändningen ligger kvar på ungefär samma nivå, ger det ett elenergiöverskott på drygt 100 GWh. Det är betydligt mer än vad som kan tas omhand ge-

2

Egna beräkningar, 2,0 miljoner ton cement per år; ca 850 kg CO2/ton cement.
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nom en Power to gas lösning, med dagens teknik och rådande kostnadsläge på elektrolysörer.
Det finns förutsättningar för främst två av de tre huvudspåren för Power to gas på
Gotland, och det är spår 2, en elektrolysör i kombination med en biogasprocess, och
spår 3, en elektrolysör i kombination med katalytisk metanisering. Huvudspår 1, den
enklaste lösningen förutsätter att det finns en efterfrågan på vätgas. Inom detta arbete har ingen sådan efterfrågan kunnat identifieras på Gotland.
För Gotland har ett specialarbete genomförts av kemiteknologer på KTH (KTH 2014).
Problemställningen har formulerats utifrån förutsättningarna i föreliggande projekt.
Slutsatser och underlag baseras delvis på teknologernas arbete.

7.6.1 Komplettering av Brogas Biogasanläggning med el elektrolysör
En lämplig lösning för Power to gas på Gotland, är att uppföra en elektrolysör i anslutning till Brogas biogasanläggning. De producerar idag 22 GWh biogas per år, och planerar att öka produktionen till 40 GWh. Region Gotland har ambitiösa mål att ha en
helt förnybar energiförsörjning till 2020, vilket bl.a. innebär en satsning på fordonsgas.
Efterfrågan på biometan kommer därför att öka.
Det är svårt att i dagsläget kvantifiera ett eventuellt elöverskott. Det beror på utbyggnadstakten i elnätet, efterfrågan på el, vilken aktuell tidsperiod som avses, och om
planerna på utbyggnaden av vindkraft beaktar möjligheterna att kunna lagra ett elenergiöverskott.
En biogasprocess fungerar optimalt vid så stabila förhållanden som möjligt. Syftet med
demonstrationsanläggningen bör därför i det här fallet vara att testa hur inmatning av
vätgas kan höja metanhalten i den producerade biogasen, och inte hur en elektrolysör
kan köras för att följa vindkraftsproduktionen.
Det innebär också att beprövad teknik bör användas i första hand, d.v.s. en alkalisk
elektrolysör. Dimensioneringen styrs av kapaciteten i biogasanläggningen, och med
hänsyn till ekonomin i projektet, d.v.s. kostnaden för en kommersiellt tillgänglig
elektrolysör.
KTH har gjort övergripande beräkningar för hur metanhalten kan öka vid tillsats av
vätgas. Idag är metanhalten i biogasen 58% och halten av koldioxid 38%. Vid en optimal tillsats av vätgas motsvarande 20% (0,2 atm), ökar metanhalten till 71% och
halten koldioxid går ned till 15%. Baserat på en årsproduktion av biogas på 3,8 miljoner Nm3, kan produktionen av biometan öka från 2,2 miljoner Nm 3/år till 2,7 miljoner
Nm3/år.
För detta behövs en vätgasproduktion på 2,0 miljoner normalkubikmeter per år
(MNm3/år), och en elektrolysör på ca 4-5 MWe, beroende på utnyttjningstid över året.
Med E.Ons anläggning i Falkenhagen som förebild, är en mer lämplig dimension ca
2 MW (se beräkningsförutsättningar). Det ger en lägre metanproduktion, på totalt
2,4 MNm3 CH4/år.
Ett angreppsätt skulle kunna vara att initialt investera i en mindre elektrolysör som
byggs på i efterhand.
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Brogas

Dagens
produktion

Elektorlysör,
totalt 1,89 MW

3,8

Produktion med
tillsatts av 20%
vätgas, (0,2 atm
H2)
3,8

-

2,0

0,81

Metanproduktion, MNm
CH4/år
Metanhalt i biogasen, % CH4

2,2

2,7 (d.v.s. +0,5)

2,4 (d.v.s. +0,2)

58%

71%

63%

Koldioxidhalt i biogasen, %
CO2
Vätgashalt. % H2

38

15

-

0

10

-

Övriga gaser, H2S, H2O, %

4

4

-

Biogasproduktion, MNm3/år.
3

Tillsatt vätgas, MNm H2/ år
3

3,8

Tabell 1 Värden för olika parametrar i Brogas biogasanläggning med dagens förutsättningar och med in inmatning av 20% vätgas,
samt vid en . Källa: KTH 2014, bearbetat ÅF.

Beräkningsförutsättningar (KTH 2014).
KTH har genomfört beräkningarna över flöden och elanvändning. E.On:s anläggning i
Falkenhagen, utanför Frankfurt i Tyskland har använts som industriell förlaga. Det är
en elektrolysör på 2 MW som använder el från en närbelägen vindkraftspark. I praktiken har den en samlad eleffekt på 1,872 MW i totalt 6 elektrolysörer från Hydrogenics.
Den producerar totalt 360 Nm3 H2 per timme (6x60 Nm3/h).
KTH har använt en alkalisk elektrolysör från Hydrogenics, HySTAT 120-10, med en
effekt på 630 kW per enhet. Tre enheter ger 1,89 MW, vilka totalt kan producera
360 Nm3/h (120 Nm3/h, enhet). KTH genomför även beräkningar på en elektrolysör
bestående av 9 enheter, motsvarande 5,67 MWe, vilket kan anses utgöra en övre
gräns för vad som är tillgängligt idag.
ÅF har tillhandahållit underlag om ett tänkt elöverskott vid in installerad vindkraftseffekt på 250 MW. Det ger en fullasttid för elektrolysören på 2248 h respektive 2132.
Skälet till att skillnaderna inte är större mellan elektrolysörerna beror på att elöverskottet är betydligt större än den installerade effekten. Elektrolysören är antingen på
100% eller avstängd.
Tekniska data om elektrolysören (Hydrogenics Hystat 120-10):
Eleffekt
Fullasttid enligt
antagande
Elbehov (ÅF)
Vikt (torr)
Dimension
Vätgasproduktion
Syrgasproduktion
Vattenbehov

Per enhet
630

3 enheter
1 890
2 248

9 enheter
5 670
2 132

Enhet
kWe
h/år

14,5
6,10*2,44*2,90
120

4,2
43,5
360

12,1
130,5
1 080

60

180

540

240

720

2 160

GWh/år
ton
m
Nm3
H2
per h
Nm3
O2
per h
l/h

För den biologiska metaniseringen i biogasprocessen gäller följande data:
Eleffekt, MW
Vätgasproduktion
Metanproduktion
Behov av vätgas i bioMNm3 H2/år
MNm3 CH4/år
gasreaktorn för optimal
produktion av metan.
MNm3 H2/år
1,89
0,81
0,18
2,0
5,67
2,3
0,5
2,0
Tabell 2 Beräkningsförutsättningar för produktion av vätgas i anslutning till Brogas biogasanläggning på Gotland. Källa: KTH 2014.
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7.6.2 Bygga en anläggning i anslutning till Cementa
Den tredje och mest komplicerade Power to gas lösningen är att kombinera vätgasproduktionen i en elektrolysör med en separat koldioxidström. Det förutsätter tillgång
på ren koldioxid. Cementa bedriver idag forskning för att hitta effektiva metoder att
avskilja koldioxid ur rökgaser från cementtillverkning. Anläggningen i Slite släpper ut
ca 1,6 miljoner ton CO2 per år, så tillgången på koldioxid är inte begränsande för en
Power to gas anläggning, snarare kostnaden för att avskilja koldioxiden.
KTH (KTH 2014) har även räknat på en Sabatierreaktor under olika förutsättningar. En
fullständig anläggning skulle inkludera en elektrolysör, koldioxidavskiljning, mellanlager för vätgas, en separationsenhet för avskiljning av vattenånga ur metanet och
värmeväxlare. Processen sker under högt tryck, vilket gör att det behövs en kompressor. Det bör även finnas en möjlig avsättning av överskottsvärme i ett fjärrvärmenät.
Syret som bildas kan användas i Cementas process.
Tillgängliga underlag är för osäkra för att kunna ge en rättvis bild av förutsättningarna
i Slite. Det kommer också sannolikt att dröja många år innan Cementa har installerat
koldioxidavskiljning i sin anläggning.
En demonstrationsanläggning för Power to gas som bygger på en fullständig systemlösning från varierad drift av en elektrolysör till en katalytisk metanisering av en ren
koldioxidström, bör nog hellre vara en forskningsanläggning i laboratorieskala än en
demonstrationsanläggning i industriell skala. Även KTH´s förenklade beräkningar visar
att anläggningen kan bli mycket dyr och svår att realisera.
På längre sikt, bortom 2020, kan teknikutvecklingen ha bidragit till att förutsättningarna har förändrats. Såväl Cementa som Region Gotland, visar intresse för en anläggning och tror det skulle kunna vara möjligt att realisera till 2025.

Figur 17 Illustration av ingående processer i Power to gas-alternativ ”Huvudspår 3”
på Gotland. Källa: KTH 2014.
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7.7 Slutsatser Gotland
Gotland har som ett övergripande mål att vara självförsörjande på förnybar och återvunnen energi till 2025, vilket även inkluderar cementindustrins energianvändning.
Målet ska uppnås genom att export av gotländsk vindkraft balanserar den resterande
användningen av fossila bränslen. För att detta ska vara möjligt måste den lokalt producerade elen vara dubbelt så stor som den totala elanvändningen.
Dagens elanvändning är ca 1 TWh och vindkraftsproduktionen knappt 0,4 TWh. Produktionsmålet för 2020 är 1,8 TWh, och det finns ett visionärt mål att kunna producera 2,7 TWh vindkraft på Gotland. Det innebär en stor utmaning för det tekniska systemet. Förutom fler kablar till fastlandet, behöver elnätet på Gotland förstärkas och
bli smartare, d.v.s. elförbrukningen måste bli mer flexibel.
Just för Gotland som är en ö med speciella förutsättningar, borde lämpa sig för en
demonstrationsanläggning för Power to gas i syfte att se hur de lokala energisystemen
kan integreras för att avlasta elnätet och dessutom bidra med mer förnybara drivmedel.

7.7.1 Power to gas – demonstrationsanläggning på Gotland
På kort sikt, är de bästa förutsättningarna för Power to gas på Gotland att förlägga en
elektrolysör i anslutning till Brogas biogasanläggning i Visby. Vätgasen som produceras
förs direkt in i biogasprocessen, vilket ökar andelen metan i biogasen.
På längre sikt kan en anläggning i större skala, baserad på katalytisk metanisering,
förläggas i Slite i anslutning till Cementas fabrik. Cementa har som mål att bli koldioxidneutral. Ett led i detta är att kunna avskilja och lagra koldioxid. Koldioxiden kan
också återanvändas efter metanisering och användas som drivmedel. Syret som bildas
i elektrolysören och i metaniseringsreaktorn, kan användas i Cementas processer.

7.7.2 Samhällsekonomiska nyttor
På kort sikt är de samhällsekonomiska nyttorna att produktionen av biometan kan öka
med 0,2 miljoner Nm3/år, från dagens 2,2 till 2,4 miljoner Nm3/år.
På längre sikt, kan Power to gas bidra till att Gotland uppnår sina mycket ambitiösa
utbyggnadsmål för vindkraften och att man därigenom lyckas med att bli klimatneutral
och basera hela energianvändningen på förnybar energi. Eftersom det även inkluderar
Cementas energianvändning och ambitiösa klimatmål, påverkar det även arbetstillfällena på ön.

7.7.3 Vätgas eller metan?
Demonstrationsanläggningen kommer i första hand att producera vätgas, men i förlängningen öka produktionen av biometan. Anläggningen kommer visa på möjligheten
att öka andelen metan i en biogasprocess genom tillförsel av vätgas.

7.7.4 På vilket sätt kan Power to gas bidra till mer förnybar el?
På marginalen kan elektrolysören bidra till att avlasta elsystemet vid hög produktion
av vindkraft. Demonstrationsanläggningen i sig kommer dock inte innebära att det
byggs fler vindkraftverk eller solceller på Gotland. I föreliggande rapport förordas en
konventionell lösning med en alkalisk elektrolysör. De lämpar sig inte för variabel drift.
Dock pågår en teknikutveckling som gör att det kommer bli möjligt på sikt.
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På längre sikt, 5-10 år, kommer med allra största sannolikhet, elektrolysörer med
dynamisk drift, finnas tillgängliga på marknaden. Det innebär att dessa kan spela en
betydligt större roll för balansering av elsystemet än vad som idag är möjligt. Även
efterfrågan på vätgas kan komma att öka, dels enligt förslaget ovan, i fler biogasanläggningar, men också hos Cementa. Det är även möjligt att vätgasen kan få en direktavsättning i bilar eller bussar som drivs med bränsleceller.

7.7.5 Dimensionering – hur stor bör anläggningen vara
Elektrolysören bör i det här sammanhanget vara av ett konventionellt utförande och
bygga på beprövad teknik. En lämplig storleksordning är 2 MW el.

7.7.6 Tidsplan
Demonstrationsanläggningen med en elektrolysör i Visby, bör kunna finnas på plats
2016.
En större anläggning, enligt huvudspår 3, i Slite, bedöms vara möjlig att uppföra 2025,
enligt Region Gotland och Cementa.

7.8 Vägen framåt
Power to gas som koncept inkluderar flera tekniksteg och olika typer av aktörer. På
kort sikt är det inte en kommersiellt driven energilösning, utan en demonstrationsanläggning för kunskapsuppbyggnad och utveckling av tekniken.
Det bör därför vara ett samverkansprojekt med representanter för både offentliga och
privata aktörer, t.ex. Region Gotland, Cementa, Gotlands Energi och Biogas Gotland.
Eftersom det är en demonstrationsanläggning bör även akademin finnas representerad, t.ex. Uppsala Universitet, campus Gotland.
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8 Falkenberg i Halland
Falkenberg ligger i Hallands län på västkusten. I Halland finns totalt 6 kommuner,
förutom Falkenberg är det Varberg, Kungsbacka, Hylte, Halmstad och Laholm. Näringslivet består till stor del av jordbruk och livsmedelsindustri. Det finns även tyngre
industri inom massa- och papper och metallurgi. Falkenberg med omnejd, har också
en stor turistnäring.

8.1 Dagens energianvändning och energitillförsel
Den totala energianvändningen i Halland uppgick till 14,3 TWh 2012, varav 5,3 TWh el
och 0,9 TWh fjärrvärme. Resterande är bränslen av olika slag, bl.a. naturgas. Den
svenska naturgasledningen passerar genom Halland, från Laholm i söder till Varberg i
norr. Tillgången till en infrastruktur för naturgas, banar även väg för biogas, och i förlängningen kanske även vätgas. Falkenbergs energianvändning uppgick till ca 1,3 TWh
2012, vilket motsvarar 9% av länets totala energianvändning.

Figur 18 Den svenska naturgasledningen går igenom Halland. Energianvändningen i
Halland uppgick till 14,3 TWh 2012, varav 1,3 TWh i Falkenberg. Källa: Swedegas,
SCB Statistikdatabasen 2014.

8.2 Energi- och klimatmål framåt
Halland har inga egna regionala miljömål. Som miljömål för Halland gäller de nationella miljökvalitetsmålen, inklusive de etappmål som regeringen beslutade om 2012-0426. (Hallands län 2014)
Falkenberg kommun har som vision att ”växa för en hållbar framtid”. Att energianvändningen är effektiv och att förnybara energikällor används, är en av de viktigaste förutsättningarna för en hållbar utveckling.
Falkenberg kommun har formulerat följande mål och åtgärder för att uppnå en hållbar
utveckling:



Invånarna i Falkenberg är beredda att i sin vardag göra aktiva val som bidrar
till en hållbar utveckling.
Behovet av biltransporter minskar.
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Antalet resor med kollektivtrafik i kommunen ska öka med 50% till 2015.
Användningen av energi i bostäder och lokaler minskar med 10% till 2015.
Produktionen av förnybar energi ökar med 50% till 2015.
Senast 2020 motsvarar mängden förnybar elenergi som produceras i Falkenbergs kommun den årliga förbrukningen.
Tillgängligheten och användningen av förnybara drivmedel ökar.

(Falkenberg kommun 2012)

8.3 Utveckling av elmarknaden
Elproduktionen i länet uppgick till ca 26,9 TWh 2012, inklusive kärnkraftverket i Ringhals. Ringhals anses vara en nationell energikälla och räknas normalt inte in i Hallands
energibalans. Exklusive kärnkraft uppgick elproduktionen till 2,0 TWh 2012, varav
vindkraft svarar för 25% och vattenkraft för 47%. En knapp tredjedel av elproduktionen är kraftvärme i fjärrvärmeverk eller i industrin. Exempel på elproducenter är
Södra Cells massafabrik i Varberg kommun, Stora Ensos pappersbruk i Hylte och
Kristineheds värmeverk i Halmstads kommun.
Det finns en hel del vattenkraft i Halland. Statkraft och E.ON. äger de största vattenkraftverken. Det största verket är Karsefors i Laholms kommun. Det har en effekt på
31,4 MW och producerar ca 130 GWh ett normalår. Övriga vattenkraftintressenter är
Hallands vattenkraftsförening och Varbergs energi. (Hallands län 2010, SCB 2014)
Halland har goda vindförhållanden och satsade tidigt på att bygga ut vindkraften. Total
installerad effekt är 327 MW, och 2013 fanns det 220 vindkraftverk i länet. Laholm är
den kommun som har flest vindkraftverk med 101 stycken, Falkenberg kommer på
andra plats med 61 vindkraftverk och en installerad vindkrafteffekt på 93 MW. (Energimyndigheten 2014).
Det största vindkraftsprojektet som planeras i Halland just nu, är den havsbaserade
vindkraftparken Stora Middelgrund. Stora Middelgrund omfattar 110 vindkraftverk med
en planerad total installerad effekt på 800 MW. Den årliga elproduktionen beräknas
uppgå till 3 TWh. Projektet har ännu inte startat men har fått alla nödvändiga tillstånd
för att påbörja en byggnation. Jämfört med dagens installerade vindeffekt på 327 MW,
innebär det mer än en tredubbling; upp till 1 127 MW. Det är i samma storleksordning
som en av de större reaktorerna i Ringhals. (Universal Wind Offshore AB, 2014)

Elproduktion i Halland, exkl. kärnkraften.

Installerad vindkrafteffekt i Halland, 20072013, samt indikation av storleksordningen på Stora Middelgrund.

Figur 19 Den totala elanvändningen i Halland uppgick till 26,9 TWh 2012. Då är även
Ringhals kärnkraftverk medräknat. Exklusive kärnkraften uppgick elanvändningen till
ca 2 TWh. Källa: SCB, Energimyndigheten.
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8.3.1 Begränsningar i elnätet?
Norra Halland tillhör elområde 3, och södra Halland, inkl. Falkenberg tillhör elområde
4. I denna studie fokuserar vi på Falkenberg, och därmed elområde 4. Elområde 4 är
ett underskottsområde, där elanvändningen är större än elproduktionen. Elområde 4,
är också det område i landet som har minst produktionskapacitet i förhållande till sin
förbrukning. Installerad effekt som står till elmarknadens förfogande uppgår till
2 400 MW; därutöver finns 1 600 MW i reservkapacitet. Områdets maximala effektförbrukning uppgår till ca 4 800 MW. Under ett normalår är elenergiunderskottet ca 18
TWh. (Svenska Kraftnät 2013)
Planerna på att bygga ut havsbaserad vindkraft är en utmaning som kraftsystemet
måste kunna hantera. Förutom planerna på Stora Middelgrund utanför hallandskusten,
planeras även vindkraftparker i Östersjön, på södra Midsjöbanken och i Hanöbukten.
E.On. driver projektet på Stora Midsjöbanken, och planerar där för en maximal effekt
på 2 100 MW; och företaget Blekinge Offshore AB planerar för 2 500 MW i Hanöbukten. Om dessa tre vindkraftsprojekt realiseras i sin helhet, innebär det en tillkommande vindkrafteffekt på 5 400 MW i elområde 4, att jämföra med dagens installerade
effekt på ca 1 400 MW vindkraft. (Svensk Energi 2013)
I diagrammet till höger nedan redovisas vindkraftsproduktionen per timme i elområde
4, 2013. I bakgrunden ligger elanvändningen per timme, sorterat i storleksordning.
Som framgår av diagrammet så finns det stunder redan idag där vindkraftsproduktionen överstiger elanvändningen. Idag exporteras allt överskott, men skulle de havsbaserade vindkraftparkerna realiseras, kommer det sannolikt uppstå perioder där hela
vindkraftspotentialen inte kan tas tillvara fullt ut eftersom motsvarande investeringar
även görs i Danmark och Tyskland. Det talar för någon form av Power to gas lösning
inom området.

Figur 20 Falkenberg och södra Halland ligger inom elområde 4. Det är ett
underskottsområde, d.v.s. elanvändningen överstiger produktionen. Diagrammet till
höger visar vindkraftsproduktionen per timme 2013, relativt elanvändningen. Källa:
Svenska Kraftnät, bearbetat ÅF.

8.4 Utveckling av biogasmarknaden
Halland har en lång tradition av biogas. Den första anläggningen byggdes i Laholm i
början på 1990-talet som en åtgärd mot övergödningen i Laholmsbukten. Idag finns
det 13 olika produktionsanläggningar för biogas i Halland.
Biogasproduktionen uppgår till 85 GWh per år (2011), vilket motsvarar 7% av
Sveriges samlade biogasproduktion. Av denna produktion uppgraderas ca 50 GWh till
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fordonsgas, resten används för el- och värmeproduktion. Andelen uppgraderad biogas
är hög, ca 60%, jämfört med resten av landet, ca (44% 2011, 54% 2013 ). Det beror
bl.a. på möjligheten att mata in biogasen på naturgasnätet. (BioMil 2012)
Det finns 4 biogasanläggningar i Falkenberg (2011):
NAMN

ÄGARE

TYP

Carlsbergs industrianläggning

Falkenberg
Vatten &
Renhållning
AB
Falkenberg
Biogas AB

Gödastorp
Smedejholm avloppsreningsvserk

Industri

AVSÄTTNING
GAS
El/värme

PRODUKTION
(GWh)
5,2 GWh

Samrötning

Gasnätet

35 GWh
(kapacitet
40 GWh)
4,0 GWh

Falkenberg
Avloppsrening El/värme
Vatten &
Renhållning
AB
Hede
Nils ToLantbruk
El/värme
2,1 GWh
versson
Tabell 3 Befintliga biogasanläggningar i Falkenberg 2011. Källa: BioMil 2012.

Samrötningsanläggningen i Gödastorp svarar för 76% av biogasproduktionen i Falkenberg. Produktionen ligger (2011) på ca 35 GWh per år men har en total kapacitet på
40 GWh per år. Biogasen uppgraderas och matas in i det lokala distributionsnätet för
naturgas i Falkenberg. Kapaciteten i naturgasnätet är ibland en begränsande faktor för
biogasproduktionen.
Även i Laholm finns en samrötningsanläggning där den uppgraderade biogasen matas
in på naturgasnätet. Den producerar ca 13 GWh (2011) per år, men har en total produktionskapacitet på 25 GWh.
Det planeras även för ett 10-tal nya gårdsanläggningar, främst i Falkenberg och Halmstad. I Halmstad planeras även för en större samrötningsanläggning med en produktionskapacitet på 45 GWh. Bakom planerna står Göteborg Energi och E.On. Gas
Sverige. (BioMil 2012)
Tillgången till naturgas har underlättat utbyggnaden av biogas i regionen, eftersom
naturgasen har tjänat som back-up. Det har också underlättat för en introduktion av
fordonsgas. Det finns 6 tankstationer för fordonsgas i Halland, varav två i Falkenberg
(Fordonsgas Sverige 2014). En av tankstationerna i Falkenberg är ansluten till distributionsnätet. Till den andra, som ligger i Ullared, flakas biogasen från Gödastorp.
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Figur 21 Biogasanläggningar i Halland, 2012. Källa: Underlag till regional biogasstrategi i Hallands län, Biomil AB, Triventus 2012.

8.5 Tillgång till koldioxid?
I Halland har ingen källa för en ren koldioxidström kunnat identifieras. På lång sikt kan
någon av de industrier som ligger i regionen förses med koldioxidavskiljning men det
diskuteras inte alls i dagsläget. Tillgänglig koldioxid för ett Power to gas projekt i
Falkenberg med omnejd, finns därför främst i någon av anläggningarna för biogasproduktion.

8.6 Power to gas i Halland med fokus på Falkenberg
Tre olika huvudspår har identifierats som möjliga för en demonstrationsanläggning för
Power to gas i Sverige. Dessa presenteras i kapitel 6.
Halland är en region med mycket vindkraft och det finns planer på en fortsatt utbyggnad, främst till havs. Det finns idag inga uppenbara tekniska begränsningar i elnätet
för en fortsatt utbyggnad av vindkraft i Halland, jämfört med situationen på Gotland.
Falkenberg och södra Halland ligger i elområde 4. Det är ur ett energiperspektiv ett
underskottsområde, och ligger i en region med en stor andel volatil och väderberoende
kraft, genom sin närhet till Danmark och norra Tyskland. Både i Danmark och i
Tyskland ses Power to gas som en väg att hantera en fortsatt storskalig utbyggnad av
sol och vindkraft, genom energilagring av överskottsel i naturgasnätet. Halland har i
det avseendet stora likheter med Danmark.
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För Falkenberg finns framför allt förutsättningar för huvudspår 1, som innebär en fristående elektrolysör för produktion av vätgas, och huvudspår 2, som innebär en ökad
produktion av biometan genom inmatning av vätgas i en biogasprocess. Dessa alternativt presenteras närmare nedan.

8.6.1 Vätgasspåret
Huvudspår 1 förutsätter att det finns en direktavsättning för vätgas i en vätgasmack, i
en industriell process eller att det finns en naturgasinfrastruktur som vätgasen kan
matas in i. Vätgasspåret har därför två alternativa tillämpningar i Falkenberg, inmatning av vätgas i naturgasledningen eller distribution av vätgas via en planerad tankningsstation för vätgas.

Figur 22 Falkenberg vill bygga en tankstation för vätgasbilar. Bilden föreställer sydkoreanska Hyundais Bränslecellsbil, ix35 Fuel Cell. Det finns redan 3 st i Sverige
som testas av Region Skåne och Malmö stad, försörjda av vätgas från en tankstation för vätgas i Malmö.

8.6.2 Tankstation för vätgas
Falkenberg Energi har långt gångna planer på en tankstation för vätgas vid E6:an.
Projektet ingår i en ansökan för i ett större EU-projekt som totalt omfattar 29 tankstationer i Europa, varav det svenska bidraget är stationen i Falkenberg. Ansökan lämnades in under november 2014 och beviljades i februari 2015. Enligt ansökan kommer
Falkenberg energi att uppföra en station för 150 kg H2/dygn. Falkenberg energi kommer också att vara huvudman för anläggningen, d.v.s. köpa in vätgas och driva stationen. Någon leverantör av vätgas är ännu inte utsedd. Budgeten i projektet har också
tagit höjd för en elektrolysör, men det måste ändå finnas back-up i form av vätgas
som flakas till stationen. Projektet beräknas fortgå i 5 år, och initialt köps 3 bränslecellsbilar in, men inom 2-3 år kan det röra sig om 10 fordon i Falkenberg.
Vätgas Sverige har utrett olika alternativ för tillförsel av vätgas till tankstationen.
Dessa är flakning av gas från vätgasleverantör, produktion av vätgas på plats genom
en elektrolysör eller framställning av vätgas genom reformering av naturgas eller biogas, varav det tredje alternativet, reformering förkastades. Tekniken är för dyr och är
inte anpassad till småskaliga anläggningar. Styrgruppen till projektet har gjort bedömningen att man initialt flakar in gas till stationen, för att så snart det är möjligt sätta in
en elektrolysör. (Vätgas Sverige 2012)
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Lönsamheten i stationen beror på körsträcka och antalet fordon som ska försörjas med
vätgas, d.v.s. vilket kapacitetsutnyttjande stationen får, kostnaden för gas (inköpt
eller producerad), pumppris och över vilken tidsperiod anläggningen är i drift. Projektet beräknas pågå i 5 år, och det genomsnittliga antalet bilar uppgår till 6,4 under
perioden. Inom ett EU-projekt begränsas maxpriset på vätgas till 100 SEK/kg H2, vilket motsvarar ca 10 SEK/mil. Det är inte tillräckligt för att uppnå lönsamhet i projektet.
Om EU-projektet realiseras kommer det innebära en efterfrågan på vätgas i Falkenberg, vilket i sin tur kan bana väg för en elektrolysör. Enligt information från Falkenberg energi (mail 2014-11-04) kommer det innebära att det byggs en tankstation med
en kapacitet på 150 kg H2/dygn under 2015. En demonstrationsanläggning för Power
to gas, kan därför med fördel samordnas med vätgasprojektet.
Storleken på elektrolysören styrs av vilken vätgasproduktion den dimensioneras för.
Initialt styrs efterfrågan på vätgas av behovet hos 3 fordon som kommunen köper in,
samt externa kunder.
Eftersom syftet i första hand är att producera vätgas för fordonsdrift och inte att följa
vindkraftens variation, bör en kommersiellt tillgänglig elektrolysör att väljas, d.v.s. en
alkalisk. Den kan vara i drift under perioder med lågt elpris och när produktionskostnaden för vätgas understiger kostnaden för köpt vätgas. Vätgasen lagras i tankstationen mellan driftstillfällena.
KTH har för Gotlands räkning tagit fram nyckeltal för kommersiellt tillgängliga elektrolysörer. (KTH 2014) En alkalisk elektrolysör med en installerad eleffekt på 630 kWe
producerar 120 Nm3 H2/h, vilket motsvarar 360 kWh/h. Det motsvarar knappt
10 kg H2/h, vilket borde vara tillräckligt för anläggningen som skisseras ovan.

Figur 23 Nord-öst om centrala Falkenberg utmed E6.an finns redan idag en tankstation för fordonsgas. Planen är att den kompletteras med drivmedlet vätgas.
Källa: Falkenberg Energi.
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8.6.3 Inmatning i naturgasnätet
Ett annat alternativ är att mata in vätgasen direkt i naturgasinfrastrukturen, antingen
på distributionsnätet, eller i transmissionsnätet. Det kan vara ett komplement till tankstationen för att ta tillvara på överskottsgas som inte kan lagras, eller utgöra en egen
power-to-gaslösning.
Fördelen med inmatning i befintlig gasinfrastruktur är att vätgasen inte behöver lagras
externt, som vanligtvis är mycket kostsamt, och att produktionen kan upphöra när
elpriset blir för högt. Därmed uppnås idén med Power to gas.
Om gasen ska kunna användas som fordonsgas är gränsen för inmatning 2%. Förbränningsprocesser inom industrin och i kraftvärmeverk klarar högre halter vätgas. I
en demonstrationsanläggning för Power to gas i Frankfurt där vätgasen matas direkt in
i distributionsnätet för naturgas valdes nivån 2%.
Biogas från Falkenberg Biogas´ anläggning i Gödastorp matas in i distributionsnätet,
vilket kan påverka förutsättningarna för att även mata in även vätgas i nätet. Sommartid när efterfrågan på gas går ned, händer det också att biogasproduktionen begränsas av möjligheten att ta emot mer gas i distributionsnätet.
Om det visar sig att inmatning i distributionsnätet inte är möjligt, kan ett alternativ
vara att mata in vätgasen i högtrycksnätet i stället. Vilka krav som då ställs behöver
utredas vidare.

8.6.4 Biogasspåret
Biogasspåret innebär att vätgasen används för att öka metangasutbytet i en biogasprocess (se avsnitt 6.3).
Det finns fyra biogasanläggningar i Falkenberg. Den största är Falkenberg Biogas anläggning i Gödastorp. I den produceras 35 GWh uppgraderad biometan per år som
matas in på det lokala distributionsnätet i Falkenberg. Under sommartid minskar efterfrågan på gas, vilket ibland utgör en begränsning för produktionen i anläggningen.
Inmatning av vätgas skulle här innebära en ökad produktion av biometan under perioder med lågt elpris, vilka ofta sammanfaller med sommarperioden, då mottagningskapaciteten är begränsad. Ett alternativ för att kunna utöka kapaciteten är att se över
möjligheterna att mata in biometan på transmissionsätet för naturgas.
I de övriga anläggningarna används biogasen (rågas) för produktion av el och värme.
Tillförsel av vätgas kan öka koncentrationen av metan i biogasen, vilket innebär att
fler ”gröna” kolatomer tas tillvara och att energiinnehållet i biogasen ökar. Om tankstationen för vätgas inte blir av, är en lämplig avsättning för vätgas i ett Power to gasprojekt att mata in gasen i en biogasanläggning.

8.7 Slutsatser Falkenberg
Falkenberg och Halland har en lång tradition av att bygga ut vindkraft baserat på goda
vindlägen och har planer på en fortsatt utbyggnad. Det finns inga omedelbara begränsningar i elnätet. Falkenberg ligger också i ett område där efterfrågan på el är
betydligt större än produktionen. Den installerade vindkrafteffekten inom elområde 4
är idag 1 400 MW. Kommer de planer som finns på havsbaserad vindkraft inom området att realiseras, motsvarar det ytterligare 5 400 MW. Motsvarande investeringar görs
i Danmark och Tyskland. I grannländerna ses Power to gas som ett sätt att hantera
framtida överskott av vindkraft.
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I Halland finns en utbyggd naturgasinfrastruktur, liksom i Danmark och Tyskland. Förutsättningarna är därför relativt likvärdiga, och liknande lösningar bör kunna tillämpas.

8.7.1 Power to gas – demonstrationsanläggning i Falkenberg
På kort sikt är de bästa förutsättningarna för Power to gas i Falkenberg att anlägga en
elektrolysör i anslutning till den planerade tankstationen för vätgas utmed E6:an. Eftersom antalet bilar initialt är få, och ska utökas över tid, kommer elektrolysören ha
för stor kapacitet. Eventuell överproduktion av vätgas kan matas in i naturgasnätet.
På längre sikt finns förutsättningar att använda vätgasen för att öka metanhalten vid
produktion av biogas, t.ex. i biogasanläggningen i Gödastorp. Det förutsätter dock att
gasen kan matas in i transmissionsnätet för naturgas, eftersom kapaciteten att ta
emot gas i distributionsnätet redan idag är begränsad.

8.7.2 Samhällsekonomiska nyttor
På kort sikt är den samhällsekonomiska nyttan främst att elektrolysören tillhandahåller
förnybar vätgas som annars skulle köpas från extern leverantör. Det bidrar även till en
helt ny komponent i energisystemet, som skapar nya möjligheter för mer förnybar
energi.
Gasinfrastrukturen i sig bidrar till att det går att nå en större marknad för den förnybara gasen.
En annan viktig aspekt är uppbyggnaden av kompetens inom ett nytt teknikområde
vilket på sikt kan bidra till en starkare arbetsmarknad. Näringslivet i Halland baseras
på jordbruk och livsmedelsindustri. Genom att satsa på ny energiteknik som behövs i
omställningen av energisystemet, kan det också bereda vägen för nya affärsmöjligheter.

8.7.3 Vätgas eller metan?
I Falkenbergs fall bör en demonstrationsanläggning för Power to gas fokusera på framställning av vätgas som kan användas som drivmedel i bilar.

8.7.4 På vilket sätt kan Power to gas bidra till mer förnybar el?
I Falkenberg och Halland utgör inte elnätet i stort någon begränsning för en utbyggnad
av vindkraft, men lokalt kan det bli det. Det finns omfattande planer att bygga ut
vindkraften, och på sikt kan Power to gas underlätta för detta.
På kort sikt kommer föreslagen demonstrationsanläggningen inte att ha någon betydelse för utbyggnaden av vindkraften. Vid utbyggnad av havsbaserad vindkraft enligt
de planer som nu ligger kan Power to gas bidra till att avlasta elsystemet så att den
installerade effekten kan bli större. Dimensionering – hur stor bör anläggningen vara
Elektrolysören bör i det här sammanhanget vara av ett konventionellt utförande och
bygga på beprövad teknik. En lämplig storleksordning är 630 kWel, den kan när den är
i drift producera ca 10 kg H2/h. Falkenberg energi avser bygga en tankstation som kan
leverera 150 kg H2/dygn.
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8.7.5 Tidsplan
Vätgasmacken kan tas i drift 2016. Det innebär även att en elektrolysör kan vara på
plats då.
På lite längre sikt, fram emot 2025, bör det finnas förutsättningar för att använda vätgas för ökad biogasproduktion, och att mata in biogasen på transmissionsnätet.

8.8 Vägen framåt
Även för Falkenberg bör utvecklingen av Power to gas vara ett samverkansprojekt med
aktörer både från det offentliga och privata näringslivet. Exempel på nyckelaktörer
som bör involveras är Falkenberg energi, E.On., Swedegas, Vätgas Sverige samt
Falkenberg Biogas.
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9 Piteå i Norrbotten
Kännetecknande för Norrbottens energisystem är att det finns stora energiresurser
men regionen är också mycket energiintensiv. En stor andel tung industri, ett kallt
klimat och stora avstånd som kräver mycket transporter, gör att Norrbotten både har
en hög energianvändning och stora utsläpp av koldioxid.
Energianvändningen ligger kring ca 30 TWh och elanvändningen uppgick till 7,4 TWh
2012. (SCB 2014) Industrin som främst består av gruv-, järn- och stålindustri samt
massa- och pappersindustri, svarar för 75% av energianvändningen i Norrbotten. Det
är en hög andel jämfört med snittet för hela landet som är knappt 40%. Hushåll och
transporter svarar för ca 9% vardera, servicesektorn står för 6% och de areella näringarna för 0,4%.
Norrbotten har mycket goda förutsättningar för förnybar energi, redan nu i form av
vattenkraft och biobränsle från skogen, men även för vindkraft som har stora potentialer. Det finns även mycket spillvärme inom industrin, som främst tas tillvara som
fjärrvärme.

Figur 24 Energianvändningen i Norrbotten. Basindustrin står för ca 75% av energianvändningen. Källa: SCBs statistikdatabas. www.scb.se

9.1 Energi- och klimatmål framåt
För att minska klimatpåverkan och ställa om energisystemet har Norrbottens län valt
att fokusera på tre områden:


Hållbar ekonomisk tillväxt



Hållbara transporter



Hållbar samhällsplanering

För att nå målen krävs en samverkan mellan kommuner, forskningsorgan, basindustri
och övrigt näringsliv.
Norrbotten ska fortsätta att utveckla förnybara energislag, såsom vattenkraft, vindkraft och bioenergi.
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Satsningen på vindkraft innebär en etablering av vindkraftparker i stor skala.
Inom bioenergiområdet ska satsningar göras för att ta tillvara på hela bioenergisortimentet och att öka användningen av bioenergi.
Norrbotten är idag en stor nettoleverantör av energi, främst vattenkraft. En målsättning är att öka elexporten ytterligare genom investeringar i kraftvärme och vindkraft.
(Länsstyrelsen i Norrbotten 2013)
Fem av Norrbottens 14 kommuner svarar för 90% av energianvändning i regionen,
och Luleå och Piteå svarar tillsammans för ca 60%. Det beror i stor utsträckning på
den tunga industrin som är lokaliserad till kommunerna.

Figur 25 Energianvändningen i Norrbotten per kommun. Luleå och Piteå står för
60% av energianvändningen i regionen. Källa: SCBs statistikdatabas. www.scb.se

9.2 Satsning på bioraffinaderier i Norrbotten
I Norrbotten finns flera satsningar för att ta tillvara på och förädla biomassa från skogen genom bioraffinaderiteknik. I länet finns tre massabruk och flera sågverk. De
forsknings- och utvecklingsprojekt som pågår bygger i stor utsträckning på att ta tillvara på sidoströmmar från industrin och utveckla metoder för att förädla dessa till ett
högre värde än vad som sker idag.
Vid Luleå Tekniska Universitet och vid SP Energy Technology Centre (SP ETC), f.d.
Energitekniskt centrum (ETC), i Piteå, finns starka forskningsmiljöer med relevans för
skogsindustrin. I länet finns också flera företag som utvecklar ny teknik för att utveckla skogsindustrin mot ökad produktion av icke-traditionella produkter. I regionen
finns ett värdekedjebaserat kluster, med Piteå Science Park som koordinator, för att
öka takten i forskningen, och framför allt i kommersialisering av forskningsresultat.
Ett exempel är svartlutsförgasning, där företaget Chemrec var pådrivande i satsningen
på en svartlutsförgasningspilot och sedermera en DME-pilot i Piteå, i samverkan med
bl.a. LTU och ETC i Piteå. Pilotanläggningen drivs idag av LTU Green Fuels.
Ett annat exempel är bildandet av företaget Sunpine AB, för förädling av tallolja till
biodiesel (talldiesel), som Preem använder i sitt raffinaderi för att producera Evolution
diesel.
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SP Energy Technology Centre
SP ETC är ett forskningsinstitut med fokus på termokemisk omvandling av biomassa och de tjänster som
erbjuds kopplar till förbrännings-, förgasnings- och
bioraffinaderiteknik. SP ETC ligger intill Smurfit Kappa
Kraftliner i Piteå.
SP ETC har mångårig erfarenhet av förgasningsteknik
med många olika principer, såsom fluidbädd, cyklon,
fastbädd och medströmsförgasning. Speciellt kan
nämnas SP ETC:s arbete med förgasning av svartlut,
en biprodukt från massatillverkning, i världens enda
trycksatta förgasare. (källa: www.etcpitea.se)

LTU Green Fuels
LTU Green Fuels är ansvariga för drift av och
projekt kopplade till en av
världens mest avancerade
pilotanläggningar för förgasning av olika sorters
flytande
biomassa
till
syntesgas
och
gröna
bränslen.

9.3 Utveckling av elmarknaden
Sverige är indelat i fyra elområden. Piteå och Luleå ligger i elområde 1, längst i norr.
Området omfattar hela Norrbottens län men också delar av Västerbottens län (se karta
nedan). Elanvändningen är störst i städerna Luleå, Piteå, Kalix, Haparanda och Skellefteå. Den är också hög i Kiruna, där en stor del av gruvnäringen är lokaliserad. En
stor andel tung, elintensiv industri medför att elanvändningen är relativt jämnt fördelad över året. I diagrammet till höger nedan visas elproduktionen relativt elanvändningen 2013.

Figur 26 Sverige är indelat i fyra
prisområden. Norrbottens län täcker
till stor del prisområde 1. Källa:
Svenska Kraftnät; Bearbetat av ÅF.
www.svk.se.

Figur 27 Sverige är indelat i 4 elområden. Piteå
ligger i elområde 1 (SE1), i norra Sverige.
Elområdet kännetecknas av stora överstkott på
elproduktion. Elanvändning inom EO1 visas i den
gula kurvan. Källa: Timvärden för 2013, Svenska
Kraftnät; www.svk.se.

Elproduktionen inom området kommer främst från vattenkraft. De största kraftverken
ligger i Lule älv och Skellefteå älv. Den installerade effekten i vattenkraft är 5 300 MW
och produktionen uppgår under ett normalår till 18 TWh. Installerad effekt i vindkraft
är 200 MW (2011) och i kraftvärmeverk, inklusive industriellt mottryck, 300 MW.
Inom området produceras betydligt mer el än vad som används. Under ett normalår
överförs ca 10 TWh el till södra Sverige. Överföringen sker via fyra 400 kV-ledningar
med en maximal överföringskapacitet på 3 300 MW (2013). Det finns även utlandsförbindelser med Norge och Finland genom fyra växelströmsförbindelser. (Svenska Kraftnät 2013)
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Produktionen av vattenkraft förväntas öka med 1-3 TWh i framtiden p.g.a. ökad nederbörd till följd av klimatförändringar. Elanvändningen däremot, förväntas minska.
Det kommer att leda till ännu större överskott i regionen. (Lundgren 2014)

9.4 Intresse för vindkraftsutbyggnad i Norrland.
Det finns 151 vindkraftverk i drift, på 11 olika platser i Norrbotten och intresset är
stort för att bygga ut vindkraften ytterligare.
Ett av de största vindkraftsprojekten är Markbygden utanför Piteå. Hela etableringen
omfattar 1 100 vindkraftverk, med en maximal totalhöjd på 200 m, inom en yta på
450 km2. Projektet kommer att pågå under ett tiotal år. Total installerad effekt beräknas uppgå till mellan 2 500-4 000 MW. Projektets första etapp omfattar 314 vindkraftverk, med en installerad effekt på ca 1 000 MW. Årlig elproduktion från den första
etappen beräknas uppgå till ca 2,8 TWh.
Totalt planeras för 15-20 TWh vindkraft i länet, varav satsningen i Markbygden står för
8-12 TWh. (Norrbottens län 2013)
Eftersom Norrbotten redan är ett överskottområde, måste överföringskapaciteten söderut förstärkas för att kunna realisera vindkraftsprojekten. En utmaning i sammanhanget är att ledtiderna för att få tillstånd för nya kraftledningar är betydligt längre än
ledtiderna för att uppföra och ta i drift vindkraftverk. Svenska Kraftnät utreder för
närvarande förutsättningarna för att öka kapaciteten mellan norra och södra Sverige
med ytterligare en kabel, på i storleksordningen 400 kV. (Svenska Kraftnät 2013)
Det krävs även investeringar i överföringskapacitet både inom regionen och till omkringliggande regioner. Investeringar i ny produktionskapacitet i Norge och Finland
bidrar också till ökade behov av transmissionskapacitet från norra Sverige och söder
ut.

Figur 28 Markbygden Vind AB har ansökt
om att uppföra och driva 1100 vindkraftverk i Markbygden, i de västra delarna av
Piteå kommun. Kartan visar etapp 1, som
omfattar 314 vindkraftverk med en produktion på ca 2,8 TWh per år. Källa:
Svevind.se november 2014.

Figur 29 Vindkraftproduktion per timme i
elområde 1, 2013. Källa: Timvärden för
elområde 1, 2013, Svenska Kraftnät;
www.svk.se.

9.5 Gasmarknaden
Det finns ingen infrastruktur för naturgas eller andra energigaser i Norrbotten. För att
få tillgång till naturgas pågår flera utredningar kring terminaler för att ta emot flytande
naturgas (LNG) i hamnarna i Luleå, Piteå eller Torneå i Finland. Naturgas efterfrågas
av både av LKAB och SSAB. Gasen kan ersätta kol och därmed bidra till sänkta koldi-
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oxidutsläpp. Naturgas behövs också som back-up vid uppbyggandet av en biogasinfrastruktur.

9.5.1 Utveckling av biogasmarknaden
Totalt produceras drygt 30 GWh biogas per år i Norrbotten, varav ca 22 GWh i Luleå
och 5 GWh i Piteå. I Piteå planeras för ytterligare biogasproduktion på 25 GWh per år.
Bakom satsningen ligger Piteå Biogas AB.
Det finns en tankstation för biogas i Norrbottens län och den ligger i Boden. Som backup för biogasen används LNG (flytande naturgas) som transporteras med lastbil från
Norge. Det pågår även diskussioner att öppna tankstationer för biogas i Luleå och
Piteå. Det finns också långt gångna planer på en tankstation i Umeå, vilket kan underlätta för utvecklingen av biogas som fordonsbränsle längs norrlandskusten. (Umeå
Universitet 2014)
KOMMUN

ÄGARE

Luleå
Luleå
Luleå
Piteå
Piteå
Boden
Boden
Kalix
Haparanda

TYP

PRODUKTION 2012
(GWh)
8,6
5,8
7,8
3,0
1,6
0,2
2,9
0,2
1,1

Luleå kommun
Avloppsrening
Luleå kommun
Deponi
Alviksgården
Lantbruk
Pireva
Avloppsrening
Pireva
Deponi
Boden kommun
Deponi
Boden kommun
Samrötning
Kalix kommun
Deponi
Bottenvikens reAvloppsrening
ningsverk
Totalt Norrbotten
31,2
Figur 30 Dagens produktion av biogas i Piteå, Luleå och Boden. Källa: Framtiden för
förnybara energigaser i Botniaområdet. Umeå Universitet, 2014.

9.5.2 Luleå satsar på fordonsgas
Luleå har en anläggning för produktion av biogas vid Uddebo avloppsreningsverk. Totalt produceras ca 150 Nm3 biogas per timme. Hittills har gasen använts för uppvärmning av Uddeboanläggningen och överskottsgas har facklats bort.
Luleå kommun har beslutat att biogasen ska uppgraderas till fordonsgas för att kunna
användas i kommunens egna fordon och bussar. Projektet planerades vara klart under
hösten 2014. Initialt kommer biogasen att användas i 260 av kommunens fordon och i
12 av Luleå Lokaltrafiks stadsbussar. I stället för att fackla bort överskottsgas kommer
el och värme att produceras i anläggningen. (Luleå kommun 2014)

9.5.3 Alviksgården utanför Luleå
Alviksgården ligger mitt i Norrbotten, utanför Luleå. Här finns sedan 1975 en djuruppfödning med 16 000 slaktsvin. Den största delen av fodret odlas på egna marker. Tidigare lämnades restavfallet från gården till ett företag för omhändertagande. Det var
en dyr lösning. Därför valde man att i stället satsa på en biogasanläggning som både
kunde behandla svingödsel och slaktavfall. Anläggningen togs i drift år 2000 och var
då Sveriges första storskaliga biogasanläggning.
Biogasanläggningen består av två rötkammare med en total volym på 2 300 m3. I
dessa rötas per dag 50 ton svingödsel och 5 ton slakteriavfall. Slakteriavfall tas även
emot från omkringliggande slakterier. Gödseln pumpas in direkt i rötkammaren, medan slakteriavfallet först mals i en kvarn innan den pumpas in i rötkammaren. Processen är en totalomblandad enstegsprocess och sker vid ca 55° C.
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Anläggningen genererar ca 9 600 MWh biogas per år. Gasen renas från svavel, vattenånga, och används för uppvärmning av vatten. Varmvattnet går till en 60 m 3 ackumulatortank som förser hela gården med hetvatten. Resten av biogasen utnyttjas för
produktion av el. Via en 16-cylindrig 35-liters gasmotor produceras 4 300 MWh el per
år. Elen säljs till Luleå energi, varav ca 60% köps tillbaka till gårdens egen användning. (Alviksgården 2014)

9.5.4 Biogas i Boden
Boden har en anläggning för produktion av fordonsgas vid Svedjans avloppsreningsverk. Anläggningen togs i drift 2003 och kompletterades med en uppgraderingsanläggning 2007. Fordonsgasen utnyttjas i 90 av kommunens fordon, 10 lokalbussar,
3 renhållningsfordon och närmare 100 privata bilar. Boden har Sveriges lägsta pris på
biogas för fordonsdrift. Priset på 11 SEK/Nm3, motsvarar ett bensinpris på 10,17
SEK/l. För att säkerställa tillgången på fordonsgas används flytande naturgas (LNG)
från Norge som back-up. (Boden kommun 2015)

9.5.5 Piteå Biogas AB
Piteå Biogas AB är ett privat bolag som har bildats av 17 lantbruksföretag med målsättningen att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion av
biogas och biogödsel. Biogasanläggningen kommer att behandla organiskt material i
form av flytgödsel och andra rötbara substrat från ett tjugotal gårdar i Piteå kommun.
Målsättningen är att producera 25 GWh biogas och 80 000 ton biogödsel.
Biogasen kommer att uppgraderas och användas som fordonsbränsle. Investeringen i
produktionsanläggning inkl. uppgradering kommer att uppgå till ca 50 MSEK.

Figur 31 Piteå Biogas planerar en anläggning för produktion av 25 GWh biogas per
år. Källa: Piteå Biogas AB.

9.6 Power to gas i Piteå
Som framgår av tidigare avsnitt har tre huvudspår identifierats för Power to gas. I
Piteå, med omnejd, finns förutsättningar för alla tre alternativen. Det finns avsättningsmöjligheter för vätgas, det finns biogasanläggningar som teoretiskt sett kan uppgraderas genom ett extra tillskott av vätgas och det finns även tung industri, främst
SSAB i Luleå, som skulle kunna avskilja en ren koldioxidström för produktion av syntetiskt metan.
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Norrbotten är ett överskottområde för el. Det finns stora tillgångar på vattenkraft som
kan reglera vindkraft, men totalt sett kan det också periodvis leda till pressade elpriser. Vid en storskalig utbyggnad av vindkraft i norra Sverige, och eventuellt även i
norra Norge och Finland, ökar sannolikheten för perioder med lägre elpriser och begränsningar av överföringskapacitet i det regionala elnätet. Power to gas kan avlasta
elnätet och samtidigt bidra med förnybara drivmedel.
Det finns goda förutsättningar för att bygga en demonstrationsanläggning för Power to
gas i Piteå. Den tunga processindustrin i kombination med Luleå Tekniska Universitet
har starkt bidragit till att utveckla forskningsmiljöer inom energiområdet. Det gör att
det redan finns mycket kompetens och strukturer på plats i regionen för att driva den
här typen av projekt. Mycket av kunskapen finns koncentrerad till Energitekniskt
Centrum och LTU Green Fuels i Piteå.
Vid work-shoppen (WS Piteå) framkom att en pilotanläggning lämpligen byggs vid SP
ETC:s anläggning i Piteå, medan en storskalig anläggning kan läggas i anslutning till
SSABs tomt i Luleå.
Tankstationer är under utbyggnad och det sker en satsning på biogas/fordonsgas i
regionen. Därför finns det mycket som talar för en Power to gas lösning som bidrar till
ett ökat utbud av metan. Det finns också argument för att stanna vid vätgas och att
använda den för att öka produktionen av metanol eller DME i Luleå Green Fuels anläggning i Piteå.
Ett demonstrationsprojekt som bygger på en katalytisk metanisering av vätgas och
koldioxid är i sig en dyr och komplicerad lösning. Eftersom det redan finns ett stort
överskott på olika mer eller mindre energirika processgaser inom SSAB:s område i
Luleå, finns det inte några drivkrafter att öka den produktionen ytterligare. Huvudspår
3 är därför inte på kort sikt ett alternativ i Norrbotten.
Vätgas skulle kunna användas för att öka metanhalten i en biogasprocess, och därmed
minska eventuella efterföljande förädlingssteg. Vid den work-shop som hölls i Piteå
framkom att det inte finns något omedelbart intresse för det alternativet. Däremot
fanns ett stort intresse för att installera en elektrolysör vid SP ETC:s pilotanläggning i
Piteå.

9.6.1 Producera vätgas för en effektivare produktion av metanol och DME
Vid workshoppen i Piteå den 25 november, framkom att den bästa lokaliseringen för
en demonstrationsanläggning för Power to gas, eller snarare Liquids, är vid LTU Green
Fuels demonstrationsanläggning i Piteå.
I förgasningsanläggningen framställs syntesgas via förgasning av flytande biomassa
(svartlut/pyrolysolja) eller fast biomassa (träpulver). Syntesgasen renas och uppgraderas för att kunna användas för tillverkning av metanol eller DiMetylEter (DME), som
är ett flytande drivmedel. Syntesgasen består av kolmonoxid (CO) och vätgas (H2).
Ett viktigt processteg för att få rätt sammansättning på gasen är en skiftesreaktor. I
skiftesreaktorn tillsätts vattenånga vilken gör att delar av kolmonoxiden omvandlas till
koldioxid (CO + H2O ↔ CO2 + H2). Syftet är att höja vätgashalten och att koldioxiden
som bildas separeras från syntesgasen. Processen innebär en energiförlust, dels genom att processen är exoterm, d.v.s. avger värmeenergi, dels genom att kol bortförs
genom separation av koldioxiden. Eftersom syftet med hela förgasningsanläggningen
är att framställa förnybara drivmedel, är varje ”grön” kolatom som försvinner ur pro-
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cessen en förlust. Om vätgas kan tillföras syntesgasen från en extern källa, skulle
behovet av en skiftesreaktor minska.
En Power to gas/liquids applikation i Piteå skulle därför kunna vara att komplettera
förgasningsanläggningen med en elektrolysör som framställer vätgas när det finns
överskott på el i regionen.
Enligt beräkningar som redovisades av professor Rickard Gebart vid mötet (WS Piteå),
kan effektiviteten i förgasningsprocessen öka med drygt 50%, räknat på utbyte av
produkt relativt använd mängd biomassa.
Eftersom förutsättningarna för Power to gas varierar med elproduktion och elpris, kan
elektrolysören inte generera vätgas kontinuerligt. Därför skulle skiftesreaktorn samköras med elektrolysören. Det innebär att ingen el skulle behöva spillas bort utan i
stället användas för att generera ett grönt bränsle, genom att öka verkningsgraden i
en befintlig process.
Det som talar för lokaliseringen hos SP ETC, är att det är en etablerad forsknings- och
demonstrationsanläggningen med tillgång till kunskap och kompetens, samt nödvändig
infrastruktur för att hantera en Power to gas-lösning. Investeringen blir därmed lägre
än om det hade varit en totalt ny investering.

9.6.2 Anlägga en storskalig anläggning hos SSAB i Luleå
Ett annat alternativ är att förlägga hela anläggningen till SSABs tomt i Luleå. SSAB har
stora överskott på masugngas, som innehåller koldioxid och kolmonoxid.
Hos SSAB skulle masugnsgasen kunna användas för produktion av syntesgas, på
samma sätt som LTU Green Fuels. Fördelen är att det skulle kunna bli en storskalig
anläggning. Nackdelen är att den kräver mer investeringar, att gasen har ett fossilt
ursprung och att bränslet som produceras inte kan betraktas som förnybart. Masugngasen används idag för produktion av el och fjärrvärme hos Luleå Kraft AB.
SSAB:s anläggning i Luleå – potentiell källa för koldioxid och plats för katalytisk metanisering.
I SSABs anläggning i Luleå tillverkas stål av järnmalm. Processerna är mycket energiintensiva och är baserade på fossil energi. De restgaser som bildas innehåller koldioxid, kolmonoxid och vätgas. Restgaserna används i Luleå krafts anläggning för produktion av el och värme.

Figur 32 SSAB´s industritomt i Luleå.
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9.6.3 Ökad biogasproduktion i Alviksgården
I Piteå finns biogasproduktion vid Alviksgården. Gasen uppgraderas inte, utan används
för el- och värmeproduktion på gården. Eftersom gasen är viktig för totalekonomin i
anläggningen, är det intressant att se över förutsättningarna att öka utbytet av metan
och att kunna producera fordonsgas. (WS Piteå)
En applikation av en Power to gas anläggning i Piteå skulle därför kunna vara att mata
in vätgasen direkt i rötningsprocessen för att öka utbyte av metan ur processen. Den
befintliga anläggningen i Alviksgården skulle vara lämpligast.

9.7 Slutsatser Piteå
Norrbotten har stora överskott i elproduktionen relativt användningen, och elproduktionen baseras i huvudsak på vattenkraft. Potentialen är även stor för vindkraft och
det planeras också för stora vindkraftsparker, t.ex. Markbygden utanför Piteå. Idag
utgör elnätet i Norrbotten ingen begränsning för utbyggnaden av vindkraft, men vid en
storskalig utbyggnad måste överföringskapaciteten söderut förstärkas.
I regionen finns det stor kompetens kring forskning och utveckling av biodrivmedel,
vilket gör att det finns en unik kompetens och struktur för att driva den här typen av
projekt. En demonstrationsanläggning för Power to gas kan därför förläggas i direkt
anslutning till befintliga anläggningar hos SP ETC och LTU Green Fuels. Eftersom de
fokuserar på att ta fram flytande drivmedel, så går projektet här under ”power to
liquids”, men det innebär ändå produktion av vätgas genom en elektrolysör. Vätgasen
används sen i sin tur för produktion av DME eller metanol.

9.7.1 Power to gas – demonstrationsanläggning i Piteå
En demonstrationsanläggning för Power to gas i Piteå förläggs med fördel i anslutning
till LTU-Green Fuels anläggning, för produktion av vätgas. Elektrolysören körs parallellt
med en skiftesreaktor, vilket minskar förlusten av gröna kolatomer vid framställning
av syntesgasen som är råvara för framställning av de flytande drivmedlen.
På längre sikt skulle en Power to gas anläggning enligt huvudspår 3 kunna förläggas i
anslutning till SSAB i Luleå. SSAB har dock inte deltagit i denna studie, så vi vet inte
hur de ställer sig till detta.

9.7.2 Samhällsekonomiska nyttor
Den samhällsekonomiska (miljö-) nyttan är att fler gröna kolatomer kan tas tillvara vid
förgasning av biobränsle. Om det på sikt lönar sig att helt byta ut skiftesreaktorn mot
en elektrolysör ökar utbytet av gröna kolatomer med 50%, för produktion av förnybara drivmedel genom förgasning av biomassa.

9.7.3 Vätgas eller metan?
I Piteås fall är det intressant med en tillförsel av vätgas som kan samköras med en
skiftesreaktor. Den syntesgas som framställs vidareförädlas till de flytande drivmedlen
metanol eller DME.
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9.7.4 På vilket sätt kan Power to gas bidra till mer förnybar el?
Just i Norrbottens fall finns det väldigt mycket förnybar el, men även här kan Power to
gas avlasta elnäten och skapa förutsättningar för mer vindkraft. En demonstrationsanläggning har en mycket marginell eller ingen betydelse för möjligheterna att bygga
ut vindkraften.
På längre sikt kan Power to gas bidra till att avlasta effekttoppar och till att den totala
mängden vindkraft kan öka utan att någon elenergi måste spillas bort.

9.7.5 Dimensionering – hur stor bör anläggningen vara
I Piteå, vid LTU Green Fuels och SP ETC finns redan idag demonstrationsanläggningar
för ny energiteknik och en etablerad kunskap och kompetens att driva den här typen
av projekt. Här skulle det därför vara möjligt att testa en PEM-elektrolysör och styra
den efter variationerna i vindkraftsproduktion alternativt ett varierande elpris.
PEM-elektrolysörer finns kommersiellt tillgängliga i storleksordningen 50 MW e. Sannolikt är det möjligt att installera en större anläggning vid behov, eller bygga på en
mindre enhet med fler.

9.7.6 Tidsplan
En elektrolysör skulle kunna sättas upp relativt snabbt, kring 2016.
Ett mer långsiktigt projekt tillsammans med SSAB har ännu inte diskuterats, och någon tidsplan för detta kan därför inte ges.
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