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Sammanfattning 

 

Det råder koncensus bland klimatforskare världen över att en omställning från fossila bränslen till mer 

klimatneutrala alternativ måste ske i energiproduktionen om det ska gå att hejda den globala 

uppvärmningen. Ett alternativ för att lyckas med detta är att producera energin från förnybara 

energikällor som vind och solkraft. Detta är också något som utnyttjas i allt högre grad runt om i 

världen, men problem uppstår dock när en stor del av en regions andel av energiproduktionen kommer 

från dessa källor. Det skapas en prisvolatilitet på marknaden, med priser som varierar lika mycket som 

vindstyrkan eller solinstrålningen. Ibland sjunker priserna så lågt att det är svårt att nå en lönsamhet 

för kraftverken. 

För att komma till bukt med denna obalans på energimarknaden kommer det att behöva byggas ett 

energilagringssystem som lagrar energin de förnybara källorna producerar. Ett alternativ för att lagra 

energi är att utvinna vätgas genom elektrolys när priserna på elmarknaden är låga för att sälja detta till 

olika aktörer. Tanken är att prisdalar ska jämnas ut om en överproduktion av el motverkas av en 

ökande elförbrukning genom vätgasframställning. På samma sätt jämnas pristopparna ut genom att 

upphöra med denna framställning när elproduktionen minskar.  

De aktörer som kan tänkas använda den producerade vätgasen kan vara allt från förbrukare inom 

industrin, vätgasbilar i transportsektorn, stationära bränsleceller för reservkraftverk, omvandling av 

koldioxid till biogas med hjälp av vätgas och konvertering av oljeeldade värmepannor. 

Vätgas är en skrymmande gas vid normalt tryck och temperatur, varför lagring måste ske i högt tryck 

eller i vätskefas. Detta göra att lagring och transport är två av de kostsammaste aspekterna i 

vätgashanteringen. Elpriset är också en stor kostnadsdrivare när vätgas framställs genom elektrolys. 

Dock kan en del av kostnaden för inköp av elenergi till en sådan här elektrolysanläggning undvikas 

om den placeras inom ett så kallat icke konscessionspliktigt nät, där ingen överföringsavgift behöver 

betalas. Exempel på sådana områden är vindkraftsparken på berget Uljabuouda utanför Arjeplog och 

fjärrvärmeverket på Hedensbyn i Skellefteå. 

Det huvudsakliga syftet med denna rapport har varit att undersöka om det är ekonomiskt försvarbart 

att lagra energi i form av vätgas genom elektrolysframställning. För att undersöka detta valdes att 

placera två tänkta elektrolysörer på Uljabuouda och Hedensbyn tillsammans med en 

jämförelseanläggning i Arjeplogs samhälle. Dessutom valdes två olika storlekar på elektrolysörerna, 

en som producerar 150 Nm
3
 vätgas i timmen, kallad C150, och en annan som producerar 300 Nm

3
, 

kallad C300. Förutom det huvudsakliga syftet har rapporten undersökt vilket snittpris på el det varit 

under de senaste fyra åren. Det presenteras också några beräkningar för olika marknadsaktörers 

möjligheter att använda vätgas. 

Undersökningens resultat 

 Lönsamheten för elektrolysören styrs i första hand av om all vätgas som produceras kan säljas, 

givet att anläggningen placeras inom icke koncessionspliktigt nät. Placeras den utanför sagda 

område är lönsamheten betydligt sämre. 

 Placering av elektrolysören på Hedensbyn ger lite bättre ekonomiskt resultat och kortare 

återbetalningstid i jämförelse med en placering på Uljabuouda. Det här beror till största del på 

de stordriftsfördelar som antas erhållas i anslutning till ett bemannat fjärrvärmeverk. 



 

 

 Återbetalningstiden i år för en elektrolysör som producerar 150 Nm
3
/h, med en drifttid på 

4000 h/år och ett försäljningspris för vätgasen på 90 kr/kg är följande 

o Uljabuouda: 11,3 år 

o Arjeplog: 14,4 år 

o Hedensbyn: 10,8 år 

 Återbetalningstiden i år för en elektrolysör som producerar 300 Nm
3
/h, med en drifttid på 

4000 h/år och ett försäljningspris för vätgasen på 90 kr/kg är följande 

o Uljabuouda: 7,92 år 

o Arjeplog: 9,25 år 

o Hedensbyn: 7,75 år 

 Det är osäkert om det går få tillstånd att bygga en elektrolysör på Uljabuouda. Detta gör att det 

kanske inte ens är lönt att överväga byggnation av en elektrolysör på detta ställe. 

 De senaste fyra åren har snittpriset på el har varit 274 kr/MWh. Vid ett så lågt elpris kan 

vindkraftverk få problem med lönsamhet för sin elproduktion. 

 Marknadsundersökningen visar att marknaden för vätgas i Västerbotten och Norrbotten inte är 

speciellt stor i nuläget. Den kan dock komma att växa. Biltestverksamheten i Arjeplog kan 

inom en snar framtid förbruka en väsentlig del av det som en elektrolysör i storlek C150 

producerar. Fjärrvärmeverket på Hedensbyn är också en möjlig förbrukare av vätgas i sina 

uppstartsbrännare.



 

 

Abstract 

 

There is a consensus amongst climate scientists around the world that a shift from fossil fuels to more 

climate-neutral alternatives must take place in the energy production in order to cope with global 

warming. One way to succeed with this is to produce energy from renewable sources such as wind and 

solar power. This is also something that is increasingly being utilized around the world, but problems 

arise when a large part of a region's share of energy production comes from these sources. There can 

be price volatility in the market, with prices that vary as much as wind or solar radiation. Sometimes 

prices drop so low that it is difficult to achieve profitability for power plants. 

In order to overcome this imbalance in the energy market, an energy storage system will need to be 

built that stores the energy the renewable sources produce. An alternative to storing energy is to 

extract hydrogen through electrolysis when prices in the electricity market are low to sell this to 

different players. The idea is that price valleys will be leveled out if an overproduction of electricity is 

counteracted by increasing electricity consumption through hydrogen production. Similarly, pricing 

peaks are leveled by ending this production when power generation decreases. 

The operators who may use the hydrogen produced may range from industrial users, hydrogen 

vehicles in the transport sector, stationary fuel cells for reserve power plants, conversion of carbon 

dioxide to biogas by hydrogen and conversion of oil-fired boilers. 

Hydrogen is a bulky gas at normal pressure and temperature, so storage must take place in high 

pressure or in liquid phase. This means that storage and transportation are two of the most expensive 

aspects of hydropower management. Electricity price is also a major cost driver when hydrogen is 

produced by electrolysis. However, part of the cost of purchasing electricity for such an electrolysis 

plant can be avoided if it is placed within a so-called non-licensed network, where no transfer fee is 

required. Examples of such areas are the wind farm on the Uljabuouda mountain outside Arjeplog and 

the district heating plant at Hedensbyn in Skellefteå. 

The main purpose of this report has been to investigate whether it is economically justifiable to store 

energy in the form of hydrogen through electrolysis production. To investigate this, it was decided to 

place two thought electrolysers on Uljabuouda and Hedensbyn together with a comparison facility in 

Arjeplog's society. In addition, two different sizes were selected on the electrolysis tubes, one that 

produces 150 Nm
3
 hydrogen per hour, called C150, and another that produces 300 Nm

3
, called the 

C300. In addition to the main purpose, the report has examined the average price of electricity for the 

last four years. It also presents some estimates for the potential of various market participants to use 

hydrogen. 

Survey results: 

 The profitability of the electrolyzer is primarily governed by the fact that all hydrogen 

produced can be sold, given that the plant is placed within non-concessionary networks. 

Placed outside the stated area, profitability is significantly reduced. 

 Placement of the electrolyzer on Hedensbyn gives a little better financial performance and a 

shorter payback time compared to a location on Uljabuouda. This is largely due to the 

economies of scale assumed to be obtained in connection with a manned district heating plant. 



 

 

 The payback time in figures for an electrolyzer that produces 150 Nm
3
/h, with a running time 

of 4000 h/year and a sales price of 90 kr/kg of hydrogen is the following 

o Uljabuouda: 11,3 år 

o Arjeplog: 14,4 år 

o Hedensbyn: 10,8 år 

 The payback time in figures for an electrolyzer producing 300 Nm3 / h, with a running time of 

4000 h / year and a sales price of 90 kr / kg of hydrogen is the following 

o Uljabuouda: 7,92 år 

o Arjeplog: 9,25 år 

o Hedensbyn: 7,75 år 

 It is uncertain whether permission is being given to build an electrolyzer on Uljabuouda. This 

may make the construction of an electrolytic tube there not even worth to consider. 

 In the past four years, the average electricity price has been 274 kr / MWh. 

This is a low electricity price due to overproduction of electricity. At such a low electricity 

price, wind turbines can have problems with profitability for their production. 

 The market survey shows that the market for hydrogen in Västerbotten and Norrbotten is not 

particularly high at present. However, it may grow. The car test business in Arjeplog can in 

the near future consume an essential part of what an electrolytic tube in size C150 produces. 

The district heating plant at Hedensbyn is also a potential hydrogen source in its boot burner. 
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Nomenklatur 

 

Symbol Storhet Enhet 

   
rk Kalkylränta [%] 

rl Löneökningstakt [%] 

Eut Utgående energi [J] 

P Effekt [W] 

T Tid [h] 

Ein Ingående energi [J] 

η Verkningsgrad [%] 

m Massa [kg] 

H Värmevärde (lägre) [J/kg] 

Bkost Total bränslekostnad [kr] 

bbränslekost Bränslekostnad per massenhet [kr/kg] 

Kenergipris Kostnad per energienhet [kr/J eller kr/Wh] 

�̇� Värmeflöde [J/s] 

�̇� Massflöde [kg/s] 
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1. Inledning 

Avsnittet behandlar arbetets bakgrund, syfte, mål och de avgränsningar som gjorts och problemen 

som ligger bakom dem. 

 

1.1 Bakgrund 

 

I dagsläget uppstår ibland situationer där det i Sverige produceras mer elenergi än det är behov 

av på marknaden. Detta kan leda till att försäljningspriset per energienhet är lägre än 

kostnaden att producera den. Vilket för vissa vinkraftverk sker detta när elpriset är 300 

kr/MWh eller lägre (Sundström, 2017). Vid dessa tillfällen kan det vara en idé att lagra 

energin för att istället använda den när/där behovet är högre. Storskalig lagring av energi 

kräver ett lagringsmedium med hög energitäthet samtidigt som lagringstiden är lång. Vätgas 

kan fungera som en sådan energibärare, speciellt om det dessutom går göra detta system 

ekonomiskt hållbart. 

1.1.1 Syfte 

 

Syftet med projektet är att undersöka om det kan vara ekonomiskt lönsamt att lagra energi i 

form av vätgas i norra Sverige. 

 

1.2 Mål 

 

Några delmål för lönsamhetskalkylen bestämdes utifrån vad som kan tänktas påverka 

lönsamheten för anläggningen. 

 

 Utvärdering av elpris över tid 

 Investeringskostnad 

 Driftkostnad 

 Vätgaspris 

 Marknadsundersökning 

1.3 Avgränsningar 

 

 Projektet kommer inte undersöka alternativa metoder för utvinning av vätgas, endast 

utvinning genom elektrolys. 

 Den undersökta anläggningen skall ligga i Västerbotten eller Norrbotten. 

 Anläggningen skall ligga nära ett kraftverk med ett icke koncessionspliktigt nät. 

 Endast begränsad marknadsanalys på befintlig vätgasmarknad 

 Fallstudie för potentiella applikationer 

o Industri 

o Bränsleceller 

o Biogas 

o Konventering av värmepannor 
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2. Problembeskrivning 

I detta avsnitt förklaras vilket problem som ligger bakom varför energilagring behövs, och en 

metod att lagra energi föreslås. 

 

2.1 Problemformulering 

2.1.1 Global uppvärmning 

En av de största utmaningar vi som samhälle står inför nu och i framtiden är hur den globala 

uppvärmningen skall tacklas. Att jorden håller på att värmas upp och att det är människan som 

rår för detta råder det konsensus kring bland klimatforskare (IPCC-intergovernmental panel on 

climate change, 2014). Människan släpper ut för mycket koldioxid för att jordens ekosystem 

skall hinna ta hand om allt och detta leder till att atmosfärens koncentration av koldioxid hela 

tiden ökar. Koldioxid är en växthusgas, som gör att värmestrålning från jordytan stannar kvar i 

atmosfären. Utsläppen av koldioxid kommer i huvudsak ifrån förbränning av fossila bränslen 

såsom kol, olja och naturgas. Uppvärmningen av jorden kan leda till havshöjningar, utarmning 

av ekosystemen och sämre möjligheter att odla i vissa regioner. Det står klart att utsläppen av 

växthusgaser måste minska om inte klimatförändringarna skall skena okontrollerat. 

 

Världens elproduktion är en av de sektorer som använder mycket fossila bränslen, se Figur 1,  

 

Figur 1. Världens totala elproduktion sorterat efter källa. Av de fast bränslena är kol den största delen, och 

bland gaserna är det naturgas som är störst (Europeiska kommissionen, 2015). 

Det är andelen förnybara bränslen, där vatten, vind och solkraft ingår, som många vill ska 

växa. Sveriges regering har som mål att landet skall ha ett 100 procent förnybart elsystem år 

2040 (Regeringen, 2016). I Sverige och EU är dock vattenkraften utbyggd så pass mycket att 

bara en marginell ökning kan ske där, därför är det vindkraft och solkraft som måste öka för 

att klara omställningen energisektorn behöver göra. 
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En omställning har börjat ske och i Europa har man kunnat se en betydande ökning av den 

installerade vinkraftskapaciteten. Se Figur 2.

 

Figur 2 Figuren visar hur stor del av den totala elproduktionen som består av sol och vinkraft bland EUs 28 

medlemsländer (Europeiska kommissionen, 2015). 

Sverige har i det här avseendet följt ett likande mönster, där fokus mestadels legat på 

utbyggnad av vindkraftskapaciteten.  

 

2.1.2 Prisvolatilitet 

 

När en större och större andel av elproduktionen kommer från vind och solkraft, blir det 

svårare att reglera ett sådant system. Då vinden blåser olika hårt från dag till dag och 

solinstrålningen varierar med molnens tjocklek går energiproduktionen från dessa energislag 

upp och ner. Vid vissa tillfällen då vinden ligger på under soliga dagar kan 

produktionskapaciteten vara högre än vad behovet av elektricitet är, vilket leder till stora 

prisfluktuationer. Vid några tillfällen har elpriset i både Danmark och Tyskland till och med 

varit negativt, vilket betyder att elproducenter varit tvungna att betala för att sälja den el de 

producerat. (Karlsson, 2015) 

Priserna i Sverige har än så länge inte varit lika låga som i Tyskland och Danmark, vilket till 

stor del beror på den stora andel vattenkraft som finns här. Dessa kraftverk gör det lättare att 

reglera kraftproduktionen i Sverige än i andra länder utan vattenkraft, då det går relativt snabbt 

att ändra uteffekten genom att släppa på mer eller mindre vatten från dammarna. 

Medelpriserna i norra Sverige över de senaste tre åren här sett ut enligt Tabell 1. 

 

  

Tabell 1 Medelpriset för en MWh mellan åren 2013 till 2016 för norra Sverige (Pool, 2017). 

År 2013 2014 2015 2016 2017 

Medelpris 

kr/MWh 

338,5 285,9 198 275 301 
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Elproduktionen i Sverige är indelad i fyra olika områden, där område ett är norra Norrland, 

område två södra Norrland, område tre Svealand och område fyra södra Sverige. Område tre 

har en relativt lite andel vattenkraft samtidigt som vindkraften är ungefär lika stor, vilket gör 

det lätt att åskådliggöra hur mycket elproduktionen från vindkraftverken går upp och ner över 

ett år jämfört med vattenkraften, se Figur 3. 

 

Figur 3 Effektproduktion varje timme över hela 2016 för vatten och vindkraften i område 3, Svealand. Den 

blå linjen är vattenkraft, medan den gröna är vindkraft. Som synes går vindkraften upp och ner betydligt 

mer än vattenkraften, där den vid vissa tidpunkter till och med är större. (Svenska kraftnät, 2017) 

 

Sverige planerar för en utbyggnad av vindkraften på 30 TWh fram till år 2020 

(Energimyndigheten, 2017), vilket även här skulle ställa större krav på regleringen av 

produktionen. 

För att prisfluktuationerna på elmarknaden inte skall vara så stor när andelen vind och solkraft 

stiger kommer energi behöva lagras vid överproduktion, för att kunna säljas när behovet ökar. 

För att lagra elektrisk energi i de kvantiteter som behövs, är det viktigt att lagringskapaciteten 

för energibäraren är stor, samtidigt som det har en lång urladdningstid. Vid en jämförelse 

mellan några olika lagringsmetoder, se Figur 4, kan man se att lagring av elenergi i metan och 

vätgas ligger längst upp till höger på skalan, vilket betyder att det går att lagra stora mängder 

omvandland elenergi under lång tid i dessa gaser. För att lagra elenergi i metangas behövs 

först vätgas utvinnas, se avsnitt 5.4.2 om biogas. Att utvinna vätgas kan alltså vara ett 

0

500

1000

1500

2000

2500
1

4
6

4

9
2

7

1
3

9
0

1
8

5
3

2
3

1
6

2
7

7
9

3
2

4
2

3
7

0
5

4
1

6
8

4
6

3
1

5
0

9
4

5
5

5
7

6
0

2
0

6
4

8
3

6
9

4
6

7
4

0
9

7
8

7
2

8
3

3
5

MW 

Timme 

Effektproduktion varje timme från 
område 3 i Sverige för 2016 

Vattenkraft

Vindkraft



6 

 

alternativ för lagring av elenergi.

 

Figur 4 Urladdningstid kontra lagringskapaciteten för olika lagringssystem, observera den logaritmiska 

skalan (Schiller, 2014). 

 

2.2 Möjlig lösning 

 

2.2.1 Vätgas 

 

Väte är det vanligaste och lättaste grundämnet i universum och en av beståndsdelarna i vatten. 

Det är också det grundämne med högst energiinnehåll per massenhet av alla kända 

grundämnen (Bocarsly & Mingos, 2011) och ingår i många olika kemiska föreningar. 

När väte förbränns, eller används som bränsle i en bränslecell, frigörs inga skadliga ämnen, 

den enda avgasen är vattenånga, vilket gör det till en bra kandidat i sökandet efter en ren 

energibärare. 

 

Säkerheten är viktig att tänka på vid hantering av vätgas då gasen är explosiv när den blandas 

med syre under vissa förhållanden. Det har dock visat sig att i väl ventilerade områden är 

vätgas säkrare än bensin, vilket till stor del beror på dess låga densitet som gör att den snabbt 

sprids ut i luften och försvinner upp i atmosfären där den späds ut med övriga ämnen (Godula-

Jopek, 2015). Gasen är inte giftigt, smakar och luktar ingenting samtidigt som det är färglöst 

(Godula-Jopek, 2015) .  

Vätgas förekommer i gasform i temperaturer ända ner till -253 grader Celsius vid 

atmosfärstryck, vilket, tillsammans med dess låga molekylvikt, gör det till en skrymmande gas 

under normala förhållanden. Det här ställer stora krav på lagring av gasen, då den behöver 

lagras under höga tryck eller i flytande form för att uppnå rimliga lagringsvolymer.  

 

Enheten för mängdbestämning av vätgas brukar anges till normalkubikmeter, Nm
3
, viket är 

volymen för gasen vid standardtryck och temperatur. Med standardtryck och temperatur 

menas oftast ett tryck på 1 bar och en temperatur på 15 grader Celsius. Ibland mäts även 

mängden gas i kg. 
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Då väte finns bundet i många olika ämnen, finns det flera metoder för att framställa vätgas. 

Den vanligaste metoden att utvinna väte idag är att använda reformering av naturgas (Ogden, 

1999). Anledningen till det är helt enkelt att det är den billigaste metoden. Den uppenbart stora 

nackdelen med reformering är att den utvunna vätgasen inte är koldioxidneutral. Det släpps ut 

en del fossilt koldioxid på det här sättet.  Figur 5 visar från på vilket sätt vätgas framställs 

idag.  

 

Figur 5 Andelen vätgas av världsproduktionen som kommer från olika produktionssätt (Lan, et al., 2011). 

Naturgas innehåller fossiliserad metangas som legat bunden i jorden under lång tid, och när 

den reformeras till vätgas, släpps koldioxiden som inte varit del av det ekologiska kretsloppet 

ut, vilket ökar den totala andelen koldioxid i atmosfären. 

Syftet med undersökningen i den här rapporten är att hitta en miljövänlig och ekonomiskt 

hållbar metod för energilagring därför kommer endast vätgasframställning genom elektrolys 

av vatten att behandlas.  

 

2.2.2 Elektrolys 

 

Elektrolys är en metod att dela upp vatten i dess beståndsdelar väte och syre. Förenklat går det 

till så att en elektrisk ström leds genom vattnet i en cell som då delas upp i sina beståndsdelar 

vätgas och syrgas. 

  

Den teoretiska mängden energi som behövs för att utvinna 1 Nm
3
 vätgas är 3,54 kWh el, men i 

praktiken ligger denna energi mellan 4-5 kWh per Nm
3
. (Ball & Wietschel, 2009)  

Det finns flera metoder för elektrolys av vatten, där den vanligaste och billigaste metoden är 

alkalisk elektrolys, det är dessutom det mest beprövade sättet med redan existerande 

marknadslösningar. 
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Alkalisk elektrolys 

Den alkaliska elektrolysen går ut på att två elektroder sänks ner i en vattenlösning 

innehållande koncentrerad kaliumhydroxid, vanligtvis nära 6 mol/liter. Den här lösningen 

behövs för att minska det elektriska motståndet i vattnet och öka effektiviteten på 

elektrolysören. Elektroderna skiljs åt av ett poröst membran, ett så kallat diaphragma 

membran, som släpper igenom hydroxidjoner, men förhindrar att väte och syrejoner vandrar 

igenom. På så sätt förhindras att en blandning av syre och väte uppstår vid elektroderna. När 

en spänning appliceras mellan elektroderna kommer hydroxidjoner att oxidera på anodsidan 

och syre stiga upp ur vattnet. På katodsidan reduceras vätejoner till vätgas. Reaktionerna vid 

anoden ser ut på följande vis. 

 

 4𝑂𝐻− → 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− 
 

(1) 

 

Och vid katodsidan 

 

 4𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 2𝐻2 + 4𝑂𝐻− 
 

(2) 

 

Reaktionen sker på elektrodernas yta och är direkt proportionerlig mot strömmen som går 

genom kretsen, varför det är viktigt att en så stor yta som möjligt kan sänkas ner i elektrolyten 

samtidigt som en hög ström upprätthålls. (Godula-Jopek, 2015) 

Eftersom elektrolyten är starkt basisk och frätande försämras kvalitén på elektroderna med 

tiden då dessa bryts ner av kaliumhydroxiden. Elektroderna går att tillverka av många olika 

metaller, men på grund av den frätande elektrolyten så har erfarenhet visat att anoder 

tillverkade av nickel och katoder av milt stål eller stål med överdrag av nickel är de billigaste 

och mest hållbara elektroderna i dagsläget (Godula-Jopek, 2015).  

För att erhålla så stora ytor som möjligt tillverkas ibland elektroderna med ett poröst lager av 

nickel som skapar hålrum dit vatten kan nå för att reagera, vilket ger en större total yta på 

elektroderna. 

Det finns två typer av alkaliska elektrolysörer. Den ena kallas tankcellen och har en unipolär 

konfiguration, den andra kallas filter-presscell och har en bipolär konfiguration. 

Den unipolära konfigurationen är enklare i sin utformning och ser ut som i Figur 6. 
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Figur 6 Den unipolära konfigurationen av en elektrolysör. Vattnet leds in och reagerar med anod och katod                          

(Godula-Jopek, 2015). 

 

Den bipolära konfigurationen är lite mer komplicerad men kräver mindre energi per 

producerad enhet vätgas. Emellertid kräver den fler pumpar och användning av extern 

gas/elektrolytseparator. En schematisk bild på denna variant ser ut som i Figur 7. 

 

Figur 7 Den bipolära konfigurationen. I denna variant behövs pumpar som tvingar elektrolyten att 

cirkulera (Godula-Jopek, 2015). 
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Fördelen med den alkaliska elektrolysen är att vanliga relativt billiga material kan användas, 

såsom vanligt järn eller nickel-stål elektroder. Andra elektrolysmetoder såsom PEM kräver 

mer avancerade material och är i dagsläget inte lika utvecklat. (Godula-Jopek, 2015) 

Arbetstemperaturen vid alkalisk elektrolys ligger mellan 70-90 grader Celsius. För att det inte 

ska bli för varmt behöver överskottsvärme ledas bort och denna värme kan potentiellt 

användas till värmetillskott för lokaler om förutsättningarna är de rätta (Ball & Wietschel, 

2009). 

En komponent som tillkommer till elektrolysören är en vätgastorkare som leder bort den 

vattenånga som följer med. En liten mängd syrgas kan också finnas i vätgasen på grund av att 

diaphragm membranet inte är helt ogenomträngbart för gaserna, och denna mängd behöver 

också renas om vätgasen skall användas till exempelvis bränsleceller. 

 

2.2.3 Lagring vätgas 

 

Det finns idag sex olika metoder för att lagra vätgas. 

 Lagring under tryck 

 Lagring i vätskefas 

 Vätgas absorberad på material med stor ytarea 

 Vätgas absorberad i utrymmen i en metall 

 Kemiskt bunden vätgas i kovalenta och joniska ämne 

 Genom oxidation av reaktiva metaller, exempelvis Litium, Natrium och Magnesium 

De mest beprövade och kommersiellt gångbara alternativen är lagring under tryck och lagring 

i vätskefas. 

För att lagra vätgas i vätskefas under normalt lufttryck behöver vätgasen kylas till -253 grader 

Celsius, vilket i energi motsvarar mellan 30-54 MJ per Kg vätgas. Fördelen med att gör detta 

är att relativt stora mängder väte kan lagras på liten yta. En investeringskostnad för en 

kylanläggning tillkommer om det skall göras på platsen där vätet produceras. 

När vätgas komprimeras från atmosfärstryck till 200 Bar, går det åt ungefär 15 MJ per kg., 

vilket motsvara ungefär 12-13 % av det lägre värmevärdet för gasen. (Ball & Wietschel, 2009) 

Ju större komprimering av gasen som går åstakommas, desto mindre lagringsvolym går åt, 

men samtidigt ökar energiförlusterna. Dessutom ställs större krav på lagringsmediet som skall 

klara de stora påfrestningar som uppstår av ökat tryck, varför lagring av gasen i behållare som 

klarar 700 Bar eller högre är dyra. Lagringsbehållare som klarar 700 bar är också relativt nya 

produkter på marknaden, vilket delvis förklarar det högre priset för dessa behållare. Det kan 

därför vara en fördel att lagra vätgas i 200 Bars tryck. 
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3. Möjliga användningsområden 

Detta avsnitt presenterar vad vätgas kan användas till i stort, och möjliga lokala 

användningsområden i Västerbotten och Norrbotten.  

 

3.1 Industri 

I den industriella sektorn används mycket vätgas, där den största delen av världsproduktionen 

går till gödselindustrin vid tillverkning av Ammoniak. Annan industriell förbrukning är övrig 

kemisk industri, metall/elektronik industri, glas/keramik industri, den farmaceutiska industrin, 

livsmedelindustrin och bruk i laboratorier.  

Stålindustrin i Norrbotten släpper i dag ut stora mängder koldioxid i stålproduktionen, det 

finns dock idéer om att ersätta den mängd kol som används idag med vätgas producerat genom 

elektrolys för att minska på utsläppen. Det skulle krävas stora mängder vätgas för att göra 

detta möjligt (Vattenfall, 2016). 

Vid uppskjutning av raketer används stora mängder vätgas. Potentiellet kan raketbasen 

Esrange i Kiruna vara intresserad av lokalt producerad vätgas. (Kleja, 2015) 

3.2 Bränslecell 

Det finns flera olika typer av bränsleceller, men den vanligaste sorten kallas PEM bränslecell. 

Förkortningen står för ”proton exchange membrane ” eftersom den viktigaste komponenten i 

denna cell just är ett membran som positiva vätejoner leds genom. På den sidan där anoden 

sitter flödar vätgas in medan det på katod sidan kommer in syrgas. Mellan anod och katod 

sitter membranet som förenklat separerar vätet från sin elektron och endast släpper igenom 

vätejonen. Detta skapar spänningen mellan anod och katod som kan utnyttjas till att utföra ett 

arbete. När vätejonen vandrat genom membranet sker en reaktion med syrgasen och vatten 

bildas som biprodukt. Reaktionen frigör också värme, vilken kan utnyttjas för att värma en 

lokal eller liknande. Se bild Figur 8. 

     

Figur 8 En enkel schematisk bild på en bränslecell (Barbir, 2005). 

Bränslecellen kan göras både mobila och stationära. De mobila bränslecellerna kan användas 

istället för stora batterier i elbilar och de stationära cellerna kan ersätta reservkraftverk som 

drivs av fossila bränslen. 
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Nackdelar med bränsleceller är att de fortfarande är relativt dyra att tillverka. De innehåller 

ofta ovanliga och dyra metaller såsom platina och rutenium. Bränslecellen är fortfarande 

relativt ung som produkt på marknaden och utveckling kan göra att den blir billigare i 

framtiden. 

 

 

3.2.1 Transportsektorn 

 

Transportsektorn släpper idag ut stora mängder växthusgaser, för att lösa detta problem 

behöver användingen av fossila bränslen att minskas. Ett sätt att göra detta kan vara att ersätta 

dagens bilar drivna av fossilt bränsle med bilar som drivs med hjälp av bränsleceller. 

I Arjeplog finns idag en biltestverkasamhet där bränslecellsfordon testas i vinterklimat. År 

2015 uppskattades denna verksamhet innefatta ca 10-15 vätgasbilar (Wiberg, et al., u.d.) 

samtidigt bedömdes detta antal öka ungefär 25 % per år. Vid samtal med branschfolk antogs 

att antalet bilar som testas i Arjeplog skulle öka betydligt mer om det fanns en tankstation för 

vätgas. I dagsläget transporteras vätgas långa sträckor. En lokal tankstation för vätgas skulle 

minska kostnaderna för biltestverksamheten. Det totala vätgasbehovet under en testsäsong 

bedömdes ligga kring 4000 kg. (Wiberg, et al., u.d.) 

 

3.2.2 Stationära bränsleceller 

 

Det finns ett antal platser som har funktionskrav även då elnätet ligger nere, detta innebär att 

dessa behöver någon form av reservkraftverk eller batterilager. Beroende på hur stor effekt 

som behövs till dessa platser och hur lång tid reserverna är dimensionerade att hålla skulle 

bränsleceller kunna ersätta dessa backupsystem, speciellt om reservkraftverken är drivna med 

fossila bränslen. I dessa fall kan miljövinster göras. Ett exempel på sådant system är lassarettet 

i Skellefteå. 

Lassarettet i Skellefteå har idag 2 stycken reservkraftverk på 1,5 MW var som tar över 

elförsörjningen då störningar i elnätet uppstår. Dessa reservkraftverk drivs av diesel, och den 

lagrade dieselvolymen är i dagsläget 100 m
3
. Reservkraftverken testas i skapt läge 2 gånger 

per år då det körs i ungefär två timmar per tillfälle. En gång per månad görs också ett test där 

de körs ungefär en timme utan att leverera el till lassarettet. Dessa tester är viktiga för att se till 

att reservkraften verkligen fungerar då den behövs. Utöver de tillfällen de körs i skarpa lägen 

blir den totala körtiden för båda kraftverken tillsammans i genomsnitt 16 timmar per år. 

(Melander, 2017) Det kan vara möjligt för Västerbottens läns landsting att göra ett byte från 

dieselgeneratorer till bränsleceller för att minska på utsläpp av växthusgaser.  

Andra mindre aktörer som använder sig av reservkraftverk på detta sätt är också en potentiell 

användarare av den lagrade energin vätgasen håller. Vilka dessa aktörer är och hur många de 

är, har inte undersökts i denna studie. 
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3.3 Biogas 

 

I Danmark och Tyskland ses det så kallade power to gas konceptet som en lösning för att nå 

målen om att öka andelen förnybar energi, utan att priserna skenar åt något håll. Power to gas 

går ut på att först framställa väte ur elektrolys för att sedan låta detta reagera med koldioxid 

för att bilda metan. Utsläppen av koldioxiden kan komma från industrier, eller från en 

biogasanläggning där koldioxiden är en rest från ofullständig förgasning. I det senare fallet 

ökas helt enkelt produktionen av biogas i den befintliga anläggningen och en större andel av 

biomassan kommer till användning (Byman, et al., 2013). På Tuvan i Skellefteå finns en 

biogasanläggning som skulle kunna ta del av denna ökade produktionskapacitet av metangas.  

 

3.4 Värmepannor 

 

Fördelen med att elda vätgas jämfört med alla andra bränslen är att det inte bildas några som 

helst farliga utsläpp, utan de enda rökgaserna är vattenånga. Här skulle vätgasen kunna vara 

ett alternativ om energipriset blir rimligt.  

Även om priset vid storskalig eldning av vätgas inte är tillräckligt lågt för att kunna konkurera 

med olja, kan vätgas vara ett alternativ för stora värmepannor vid uppstart. Det finns redan 

idag exempel på sådana konverteringar. (Raposo, 2017) Värmeverket på Hedensbyn i 

Skellefteå använder i dag olja för att starta sina pannor, i detta fall kan vätgasen vara ett sätt 

för företaget Skellefteå kraft att skapa god PR för sin miljöpolicy. 

4. Anläggning 

Avsnittet behandlar var elektrolys anläggningen skall ligga, hur stora dimensioner anläggningen 

bör ha och vilken typ av kostnader som ligger till grund för lönsamhetsberäkningen. 

 

Val av plats antogs vara en viktig faktor för att erhålla lönsamhet för anläggningen. Därför 

togs tre referensplaceringar av elektrolysören fram, och lönsamheten beräknades för alla tre. 

För att kunna beräkna elektrolysörens lönsamhet undersöktes först vilka investeringskostnader 

som kunde tänkas finnas, sedan gjordes desamma för driftskostnaderna.  

Lönsamhetsberäkningarna gjordes med en LCC analys med hjälp av nuvärdesomvandling av 

framtida kostnader och intäkter till värden som gäller idag.  

 

4.1 Geografisk placering 

 

Då elektrolysörens främsta uppgift är att lagra energiöverskott från förnybara energikällor var 

placering vid ett vind eller solkraftverk det läge som ansågs intressantast. 

Energilagringskonceptet fungerar även om elektrolysören inte placeras i direkt anslutning till 

en sådan anläggning då poängen är att öka beläggningen på elnätet vid hög kraftproduktion 

och tvärtom när produktionen går ner. En stor fördel med att placera en elektrolysör inom ett 

vindparksområde är att den då har tillgång till ett så kallat icke koncessionspliktigt nät. Med 



14 

 

detta menas ett elnät där inte någon elöverföringsavgift behöver betalas. (Mohseni, et al., 

2017) 

 

En intressant vindkraftspark ansågs vara Uljabuouda, 18 km söder om Arjeplog. Parken ägs av 

Skellefteå kraft och består av 10 turbiner med en samanlagd effekt på 30 MW och årlig 

produktion på 80 GWh. Turbinerna ligger på berget Uljabuouda, som har en topp 780 m över 

havet och ungefär 350 m högre än omgivande landskap.  (Rudholm, 2012) 

Positionen i närheten av Arjeplog gör att en elektrolysör där skulle ha närhet till 

biltestverksamheten som bedrivs i området, där det vintertid testas vätgasbilar. 

 

Valet av plats spelar stor roll för elektrolysörens lönsamhet. Placeras den nära ett 

vindkraftverk erhålls driftfördelar, speciellt om ägaren är densamma för elektrolysören som 

för vindkraftverket. Ett sådan gynnsamt läge skulle innebära att tillsyn kan ske samtidigt för 

anläggningarna och kostnader reduceras.  

 

När vätgasen skall säljas kan en avsides placering innebära nackdelar då transportkostnaderna 

kan öka, dessutom kan eventuellt tillgången på vatten bli ett problem. För att se om 

nackdelarna med att placera elektrolysören på en avsidens plats vägs upp av fördelarna, valdes 

att göra en jämförelse med en mer centralt belägen placeringar utanför icke 

koncessionspliktigt nät. Denna placering valdes till att bli Arjeplogs samhälle, då det 

fortfarande finns närhet till biltestverksamheten. 

 

Ett tredje alternativ fanns att tillgå på Hedensbyn i Skellefteå, där tillgång till ett mer centralt 

beläget icke koncessionspliktigt elnät finns att tillgå om elektrolysören placeras inom 

fjärrvärmeverkets grindar (Raposo & Lundberg, 2017). Vid denna placering finns det även 

stordriftfördelar då befintligt personal kan tänkas sänka driftkostnader. Avståndet till 

biltestverksamheten är längre än från Uljabuouda men samtidigt minskar avståndet till andra 

vätgasförbrukare.  

 

En enkel skiss över hur anläggningen skall se ut konstruerades för att lättare kunna beräkna 

vissa kostnader såsom asfaltering, betong, takskydd för lagring och annat, se Figur 9. 
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Figur 9 Skiss över tänkt elektrolysörplats. Det bruna området utgörs av extra tak som skydd för lagringen, 

det lila området är en elektrolysör av storlek C150 plus tillhörande container. Placeras en elektrolysör av 

storlek C300 tillkommer en till modul av 14 x 3 meter. Det mörkblå området är asfalterat område. 

 

4.2 Dimensionering  

4.2.1 Elektorlys 

 

Det finns flera olika modeller av elektrolysörer och ett exempel på detta är modellerna C-150, 

vilken framställer 150 Nm
3 
vätgas per timme, och C-300 som framställer 300 Nm

3 
vätgas per 

timme, dessa ser ut som på bild Figur 10.  

 

Figur 10 En elektrolysör av modell C150. Den stora containern innehåller själva cellstacken, elektrolyten 

och pumpar bland annat. I den lilla containern finns vattenrening med mera. (Nel hydrogen, 2017) 
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Den anläggningen består av två containrar, en där själva elektorlysören finns, och en för övrig 

utrustning. Det som ingår i priset för denna anläggning är vattenreningsverk, kompressor till 

200 Bar, vätgasrenare, cellstack till elektrolysören och uppvärmningskärl för elektrolyt vid 

driftstop.  

Det tillkommer en kylanläggning för kylning av elektrolyten som kan levereras tillsammans 

med elektrolysören, om det inte är intressant att ta tillvara på överskottsvärmen på egen hand. 

Det tillkommer även byte av cellstacken vart 10 år. Fakta för denna elektrolysör presenteras i 

Tabell 2 (Langås, 2017) 

 

Tabell 2 Specifikation för de olika elektrolysörmodeller som undersöktes. 

 C150 C300 

Kapacitet (Nm
3
/h) 150 300 

Electrolysörens energiförbrukning 

(kWh/Nm
3
) 

4,4 4,4 

H2 renhet (%) 99,9  99,9 

Driftkostnad per 2000 h (SEK) 85 860 85 860 

Kyläggning (SEK) 624 000 624 000 

Energikostnad kylanläggning 

(kWh/Nm
3
) 

0,2 0,2 

Driftskostnad övrig utrustning 

(kWh/Nm
3
) 

0,3 0,3 

 

 

4.2.2 Lagring 

 

Anläggningens behov av lagring ansågs variera beroende på hur mycket som produceras. Det 

bör finnas ett lager så att leveranser till vätgasförbrukare fungerar även om produktionen 

ligger nere ett par dagar. Dessutom behöver det finnas ett transportabelt lager som på ett 

enkelt sätt kan lastas på lastbilar. Lagret kan inte dimensioneras hur stort som helst då 

kostnaden snabbt blir för hög. Det bestämdes att ett stationärt lager på tre dagsproduktioner 

skulle vara nog. Det stationära lagret delades upp i två moduler, A och B se Figur 11 
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Figur 11 Schematisk bild över hur vätgaslagret är tänkt att byggas. 

De två modulerna, A och B, behöver var för sig vara större än transportlagret, då dessa skall 

kunna fyllas på utan att elektrolysören är igång. En volym på 30 % mer än hela transportlagret 

ansågs vara nog för lager A och B. Ekvation (3) visar hur detta beräknades. 

 

 𝐴 ≥ 130% ∗ (𝐶 + 𝐷 + 𝐸) 
 

(3) 

 

Där 

 

A, C, D och E [dagars produktion] 

 

Och samma för B enligt ekvation (4) 

 

 𝐵 ≥ 130% ∗ (𝐶 + 𝐷 + 𝐸) 
 

(4) 

 

Där 

 

B, C, D och E [dagars produktion] 

 

Då det enligt ekvation (5) gäller 

 

 𝐴 + 𝐵 = 3 [dagars 

produktion] 

 

(5) 

 

Och samtidigt antas C, D och E vara lika stora, enligt ekvation (6) 

 

 𝐶 = 𝐷 = 𝐸 
 

(6) 
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Ur ekvation (3),(4),(5) och (6) kunde det bestämmas hur stora transportlagren skulle vara 

enligt ekvation (7). 

 

 𝐶 =
1,5

3∗130%
 [dagars 

produktion] 

 

(7) 

 

Det totala lagret ser då ut enligt ekvation (8) 

 

 
𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸 = 3 + 3 ∗

1,5

3 ∗ 130%
=

54

13
𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

   (8) 

 

 

Storleken på dagsproduktionen är här maxproduktionen för elektorlysören under ett dygn, 

vilken då blir olika beroende på hur stor elektorlysören är och är baserad på maxproduktionen 

elektorlysören kan producera. 

 

Olika typer av lagringskärl finns på markanden och ett exempel på detta är komposit cylindrar, 

som är lättare än stål. Exemplet nedan, se Figur 12, har en förväntat livslängd på minst 20 år. 

Cylindrarna finns för flera olika tryck och storlekar vilket ansågs passa projektet väl. 

 

Figur 12 Framsida på ett exempel på kompositcylindrar (Hexagon Composites, 2017). 

Tabell 3 nedan beskriver data för dessa kompositcylindrar. 

Tabell 3 Specifikation för några utvalda exempel på kompositcylindrar (Dahl, 2017) 

Tryck 

(Bar) 

Diameter 

(mm) 

Längd 

(mm) 

Vikt    

(kg) 

Vattenvolym 

(l) 

H2 vikt 

(kg) 

200 315 1060 16 46 0,7 

250 541 2783 164 450 8 

500 565 3277 280 530 16,5 

 

Då en investering i en extra kompressor som klarar komprimera vätgasen till ett tryck högre än 

200 Bar inte ansågs nödvändig, kommer det inte rymmas lika mycket vätgas som är 
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specificerat enligt tabellen ovan. För att räkna ut den egentliga mängden vätgas som ryms i 

cylindern behöver en modifierad version av den allmänna gaslagen användas då trycket är för 

stort. 

 

Allmänna gaslagen kan modifieras enligt ekvation (9), (Alvarez, 2011) 

 

 𝑝𝑉 = 𝑍𝑚𝑅𝑇 (9) 

 

Där 

p=Tryck     [Pa] 

V=Volym som gasen upptar    [m
3
] 

Z=Kompressabilitetsfaktorn    [-] 

m=Massa på gasen     [kg] 

R=Gaskonstanten för gasen    [J/kg*K] 

T=Absolut temperatur på gasen    [K] 

 

Z, kompressabilitetsfaktorn kan avläsas i diagram genom att först ta reda på faktorerna pR och 

tR. Dessa beskrivs i ekvation (10) och (11) 

 

 𝑝𝑅 =
𝑝

𝑝𝑘
 

(10) 

 

Där 

pR=Andel av faktiskt tryck genom kritiskt tryck   [-] 

p=Faktiskt tryck där Z gäller    [Pa] 

pk=Kritiskt tryck     [Pa] 

 

 
𝑡𝑅 =

𝑇

𝑇𝑘
 

(11) 

 

Där 

tR=Andel av faktiskt tryck genom kritiskt tryck   [-] 

T=Temperatur på gasen där Z gäller    [K] 

Tk=Kritisk temperatur    [K] 

 

Kritiskt tryck och temperatur är den punkt där ett ämnes densitet i vätskefas är lika med dess 

densitet i gasfas. För vätgas är det kritiska trycket 1,2858 MPa, och den kritiska temperaturen 

32,938 K. (Elfgren, 2016) 

 

Z kan sedan avläsas i Figur 13 nedan. Det går dock göra på ett enklare sätt, då massan som en 

200 Bars kompositcylinder klarar var känt enligt Tabell 3, kunde Z, vid 200 Bar, räknas ut 

genom dela den ideala massan som erhålls från allmänna gaslagen (utan korrektionsfaktorn) 

med massan enligt nämnda tabell. 
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Figur 13 Z, kompressibilitetsfaktorn avläses genom att följa värdet PR upp till linjen för tR (Alvarez, 2011). 

Då R för vätgas är 4124 J/kg*K, temperaturen vid normala förhållanden 273,15 K, trycket 20 

MPa och volymen för den kompositcylinder i fråga är 0,046 m
3
, räknades den ideala massa ut 

med hjälp av ekvation (9) utan kompressabilitetsfaktron, se ekvation (12) 

 
𝑚 =

𝑝𝑉

𝑅𝑇
=

20 ∗ 106 ∗ 0,046

4124 ∗ 273,15
≈ 0,82𝑘𝑔 

(12) 

 

 

  

 

Eftersom Z är en faktor med hur mycket gasen komprimeras under verkliga förhållanden 

jämfört med den ideala gaslagen kan man om det är känt vad den verkliga gasen väger vid ett 

visst tryck och volym räkna ut Z utan att använda ovanstående tabell. Z är då helt enkelt 

kvoten mellan den ideala massan och den verkliga massan. Eftersom den verkliga massan i en 

cylinder på 46 liter med 200 bars tryck är 0,7 kg, se Tabell 3 ovan, blev Z enligt ekvation (13) 

 

 
𝑍 =

𝑚𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

𝑚𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔
=

0,82

0,7
≈ 1,17 

(13) 

 

Med Z=1,17 i ekvation (9) blev då den riktiga massan för en kompositcylinder av storlek 450 

liter, men med ett tryck av endast 200 Bar enligt ekvation (14).  

 
𝑚 =

𝑝𝑉

𝑍𝑅𝑇
=

20 ∗ 106 ∗ 0,45

1,17 ∗ 4124 ∗ 273,15
≈ 7𝑘𝑔 

        (14) 
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4.3 Ekonomi 

 

4.3.1 Valuta 

 

Alla valutor är omräknade till svenska kronor med följande omräkningsfaktor, se Tabell 4. 

Tabell 4 Omräkningsfaktor för de valutor som varit aktuella i rapporten (Euro Investor, 2017). 

Valuta SEK/valuta 

Euro 9,54 

Dollar 8,98 

Norska kronor 1,04 

 

4.3.2 Investeringskostnader 

 

Nedan följer en lista på investeringskostnader i Tabell 5, efter det kommer en utförligare 

beskrivning på hur den är beräknad. 

Tabell 5 Investeringskostnaderna uppspaltade efter typ. 

Investering Kostnad 

Elektrolysör C150 13 520 000 kr 

Elektrolysör C300 19 240 000 kr 

Lagring 250 Bar cylindrar 6 414 kr/kgvätgas 

Transportkostnad lagring fr. Norge 40 000 kr/10 ton 

Anslutning vatten Uljabuouda 400 000 kr 

Anslutning vatten Arjeplog 38 870 kr 

Anslutning vatten Hedensbyn 100 000 kr 

Kylanläggning 624 000 kr 

Ställverk Uljabuouda 400 000 kr 

Ställverk Arjeplog 3000 000 kr 

Ställverk Hedensbyn 400 000 kr 

Elinstallation 200 000 kr 

Grundplatta 500 000 kr 

Asfaltering och markarbeten 300 kr/m
2
 

Rörinstallation 250 000 kr 

Extra tak plus staket 150 000 kr 

Extra container för diverse 30 000 kr 

Kompressorer luft 2 st 80 000 kr 

Kvävgas installation 50 000 kr 

Kvävgasflaska första inköp 12 707 kr 

Ingenjörsarbete 2 085 000kr 

Resekostnader Uljabuouda, Arjeplog 465 000 kr 

Resekostnader Hedensbyn 25 000 kr 

Bygglov 28 000 kr 

Oförutsägbara kostnader Uljabuouda 2 815 191 kr 

Oförutsägbara kostnader Arjeplog 3 039 078 kr 

Oförutsägbara kostnader Skellefteå 2 741 191 kr 
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Nedan följer hur investeringskostnaderna är framtagna. 

 Lagringskostnaden: 250 Bars cylindrarna är beräknade att innehålla endast 7 kg 

vätgas då trycket i dessa blir 200 Bar på grund av att det inte investeras i en extra 

vätgaskompressor. Då en cylinder kostar 44 900 kr blir priset per kg vätgas 6414 kr. 

Detta är en uppskattning då priserna inte är offentliga (Dahl, 2017) 

 Transportkostnad från Norge: Kostnaden för transport av lagringscylindrarna från 

Norge är medräknade eftersom denna kostnad kommer bli väsentlig. Uppskattat pris 

är angivet i kr per 10 ton transportvikt, vilket är ungefär vad en lastbil rymmer (Bring, 

2017). 

 Anslutning vatten Uljabuouda: Eftersom Uljabuouda är ett berg som ligger ungefär 

350 m över omgivande landskap (Google , 2017), antogs att det kan behövas borra 

hela vägen ner genom berget för att hitta en tillförlitlig vattenkälla. Uppskattningen av 

kostnaden är baserat på uppgifter från kunnigt folk i bergborrar och pumpbranschen 

(Mikael, 2017) (Bjurling, 2017).   

 Anslutning vatten Arjeplog och Hedensbyn: Kostnaden är baserad på uppgifter från 

Arjeplog och Skellefteå kommuns hemsida. 

 Kylanläggning: Kostnaden tillkommer för att kunna kyla elektrolyten. Finns 

möjlighet kan det gå att använda överskottsvärmet till att värma en lokal eller annat 

istället för att enbart kyla bort värmen. I detta fall skulle det ekonomiska resultatet för 

anläggningen bli något bättre. Detta är dock inte räknat på då det skulle krävas en 

dimensionering och konstruktion av en sådan anläggning (Langås, 2017). 

 Ställverk: Dessa kostnader är baserade på samtal med Sören Lindström på Skellefteå 

kraft. 

 Elinstallation: Denna kostnad är enbart en grov uppskattning av vad övrig installation 

skulle kosta för elektrolysören. 

 Grundplatta: En uppskattning baserad på uppgifter från kunnigt folk i 

byggbranschen av vad en grundplatta i betong skulle kosta där elektorlysörens 

containrar skulle stå. 

 Asfaltering och markarbeten: En uppskattning av vad det skulle kosta att asfaltera 

uppfarten till elektrolysören. 

 Rörinstallationi: En uppskattning av vad rörinstallation skulle kosta för att ansluta 

lagret och andra detaljer till elektorlysören. 

 Extra tak plus staket: En uppskattning av vad staket runt elektrolysören plus tak för 

lagercylindrarna skulle kosta. 

 Extra containrar för diverse: Det kan behövas en extra container som ett slags lager 

för drifttekniker som kommer vid underhåll av anläggningen. 

 Kompressor för luft: Det behövs ett automatiskt styrsystem för att styra flödet av 

vätgas till lagertankarna. Ventilerna till detta styrs med tryckluft, och denna kostnad är 

en uppskattning av vad inköp av 2 stycken kompressorer kostar. Det behövs två 

kompressorer på grund av säkerhetsskäl. 

 Kvävgas installation: Det behövs kvävgas för att rena bort vätgas ur systemet vid 

driftsstop. Kostnaden här är för denna installation. 

 Kvävgasflaskor. Detta är vad de första kvävgasflaskorna kostar (AGA, 2017).  

 Ingenjörsarbete: Kostnaden för ingenjörerna vid projektets uppstart. Den är beräknad 

med ett snittpris för en ingenjör på 850 kr/h. Antalet timmar som ingenjörerna behöver 

är uppskattat i Tabell 6 
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Tabell 6 Uppskattning av vad ingenjörskostnaden blir. BasP oc BasU står för 

byggarbetsmiljösamordnare under projekterings och utförandetiden. 

Ingenjörsarbete  (h) kr Antal dagar på plats 

Projektledning 640  20 

Byggingenjör 224  6 

Mek.ingenjör 224  4 

Elingenjör 160  4 

CE/ATEX 
märkning 

120  2 

Miljöingenjör 60  1 

BasP/BasU 500  24 

Processing. 225  2 

PLC ingenjör 300  12 

Summa 2453      2 085 050     75 

 Resekostnad: En uppskattning av vad resekostnaden för ingenjörerna kostar om de är 

baserade i Skellefteå. Den är baserad på antalet dagar de är på plats. Till 

Arjeplog/Uljabuouda är det 3 timmar enkel resa, och 2 resor per dag de är där. Varje 

mil kostar 25 kr och det är 22 mil/resa. För resekostnaden till Hedensbyn räknas en 10 

mins resa och ungefär 25 kr per resa. 

 Bygglov: En uppskattning av vad bygglovet kostar baserat på vad ett bygglov för en 

villa kostar i Skellefteå kommun. 

 Oförutsägbara kostnader: Ett påslag på 10 % av hela investeringssumman för att 

täcka oförutsägbara utgifter. 

 

4.3.3 Driftskostnader  

Nedan följer en lista på driftskostnader. I listan är de uppräknade efter vad det kostar varje år. I 

beräkningen räknas dessa kostnader med nuvärde, se kapitel 5.1, och även beroende på andra 

faktorer. Dessa faktorer är uppräknade nedanför Tabell 7. 

Tabell 7 Driftkostnader uppspaltade efter typ.  

Orsak Kostnad 

Byte cellstack vart 10 år 2 080 000 kr  

Drift elektrolysör 42,93 kr/h 

Årlig påfyllnad av KOH 10 000 kr/år 

Vattenkostnad effekt Uljabuouda 0,004 MW 

Vattenkostnad Arjeplog  2 500 kr/år 

Vattenkostnad Hedensbyn 9,38 kr/m
3
 

Vattenkylning 0,0002 MWh/Nm
3
 

Vattenvärmning 0,001 MW 

Kvävgas för varje rening plus 

transportkostnad 

8 066 kr/gång 

Pump och annan förbrukning  0,0003 MWh/Nm
3
 

Hyra mark Arjeplog 5000 kr/mån 

Tillsynskostnad per tillfälle 500 kr 

Effektabonnemang, NH62 100 000 kr/år 

Effektabonnemang 310 kr/kW 

Nedan följer hur driftskostnaderna är framtagna. 
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 Byte cellstack vart 10 år: Det exempel på elektrolysör som är beskriven i denna 

rapport behöver enligt tillverkaren byta cellstacken, där elektroderna sitter, ungefär 

vart 10 år. Om inte detta görs kan verkningsgraden sjunka för anläggningen. 

 Drift av elektrolysör: Kostnaden är en uppskattning från tillverkaren och innefattar 

underhåll plus reservdelar på vätgaskompressorn. För övriga delar på elektrolysören är 

det knappt något underhåll. 

 Årlig påfyllnadskostnad av KOH: Uppskattning av vad det kostar att fylla på 

kaliumhydroxiden varje år. 

 Vattenkostnad Uljabuouda: En pump som klarar att pumpa vatten från djupa 

brunnar beräknades. Det faktiska djupet som behövs för vattenbrunnen på Uljabuouda 

bestämmer flödet pumpen utverkar, men sätts den beräknade pumpen på 320 m djup 

och ett normalt vattentryck kan uppnås kommer denna pump resultera i ett flöde på 

2,09 m
3
/h eller 2090 l/h med en effekt av 4 kW. Elektrolysören behöver ungefär 1 liter 

vatten per Nm
3
 vätgas den producerar. Om kvoten mellan elektrolysörens vattenbehov 

per timme delas med pumpens vattenflöde per timme och multipliceras med drifttiden 

kunde tiden pumpen är igång erhållas. Detta värde multiplicerat med effekten på 

pumpen och elpriset gav den årliga kostnaden (Grundfos-pump, 2017) 

 Vattenkostnad Arjeplog: Detta är vattenkostnaden för elektrolysören per år om 

kommunalt vatten från Arjeplog används (Arjeplog, 2017) 

 Vattenkostnad Hedensbyn: Vattenkostnaden för hedensbyn är angiven per m
3
 vatten 

som förbrukas då Skellefteå kommun räknar då detta sätt. 

 Vattenkylning: För att leda bort överskottsvärmen från elektrolyten behövs denna 

mängd energi per producerad Nm
3
 vätgas. 

 Vattenvärmning: De tillfällen elektrolysören inte är i drift under vintern finns en risk 

att elektrolyten fryser, därför finns en behållare som håller elektrolyten varm vid dessa 

tillfällen. Effekten på denna värmare är 1 kW. Detta värde multiplicerat med tiden 

elektrolysören inte är igång ger energimängdens som värmaren konsumerar. Tiden den 

inte är igång under den kalla tiden på året är en uppskattning. 

 Kvävgas för rening: Denna kostnad är en uppskattning baserat på AGAs priser för 

kvävgas och uppskattning av antal driftstop per år. Vid varje driftstop behövs 45 Nm
3
 

kvävgas till C150 modellen och 90 Nm
3
 till C300 (Langås, 2017). Enligt AGA 

innehåller en flaska kvävgas som kostar 661 kr 9,7 Nm
3
. En transportkostnad för dessa 

flaskor är räknad till 5000 kr för varje tillfälle som påfyllning behövs. Antalet driftstop 

per år är uppskattat till 12 stycken. 

 Pump och annan förbrukning: Övrig förbrukning för elektrolysören, inklusive 

pump för elektrolyten, ligger på 0,3 kWh/Nm
3
. 

 Hyra mark: Endast för Arjeplog uppskattades en hyra för en tomtmark, då de andra 

geografiska placeringarna antogs vara hyresfria. 

 Tillsynskostnad: En uppskattning av vad tillsynen kostar vid varje tillfälle gjordes. 

Antalet besök antas vara ungefär 48 per år. Tillsynskostnaden för en elektrolysör på 

Hedensbyn sattes till noll kr, då samverkan tillsammans med fjärrvärmeverket 

antagligen kan sänka denna kostnad drastiskt. 

 Effektabonnemang: Om elektrolysören ansluts till ett koncessionspliktigt nät behövs 

ett effektabonnemang. NH62 är ett sådan som kostar 100 000 kr per år och 310 kr per 

kW. För placering på Uljabuouda och Hedensbyn räknas denna kostnad bort. 
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4.3.4 Tankstation 

 

Då det finns en marknad för vätgasbilar i Arjeplog redan idag, (Wiberg, et al., u.d.) ansågs det 

vara intressant att undersöka hur resultatet påverkas om en tankstation placeras i samhället. 

Placeras elektorlysören på Uljabuouda eller på Hedensbyn behöver vätgas transporteras dit där 

den konsumeras med hjälp av lastbil, placeras den däremot i Arjeplog kan den med fördel 

ställas i direkt anslutning till tankstationen. Det finns färdiga tankstationer på marknaden och 

ett exempel på detta, se Figur 14. 

 

 

Figur 14 Visualisering av tankstationen. 

 

Se Tabell 8 för denna tankstations kostnader. Tankstationen klarar leverera 200 kg vätgas per 

dag. 

 

Tabell 8 Kostnader för tankstationen 

Investering Kostnad 

Tankstation 9 540 000 kr 

Driftkostnad 28,62 kr/h 

 

 

 

Länsstyrelsen i Norrbotten, (Wiberg, et al., u.d.), släppte år 2015 en studie kring en möjlig 

placering av en tankstation för vätgasbilar. I denna uppskattas antalet bilar som under en 

säsong testas i Arjeplog till mellan 10 till 15 stycken. Enligt inofficiella källor kan antalet bilar 

som drivs med hjälp av vätgas i Arjeplog till och med vara så högt som 30 bilar per säsong, 

men detta är inte bekräftat, varför studien Norrbottens länsstyrelse utgivit ligger till grund för 

en dimensionering av tankstationen. 

 

Om en tankstation placeras i Arjeplog kan, enligt rapporten, kommunen antas köpa in 2 bilar. 

Med biltestverksamhetens bilar, ett uppskattat antal på 12,5 i medel, plus kommunens 2 bilar 

kan en beräkning av hur mycket vätgas stationen behöver per dag göras. Biltestverksamhetens 

fordon förväntas köra 15 mil per dygn och bil 4 månader per år medan kommunens fordon 

antas kör 7,5 mil per dygn och bil. Då ett fordon drar ungefär 1 kg vätgas per 10 mil 

körsträcka går det beräkna den förväntade försäljningen, räknat i kg vätgas per dag, genom att 

göra en enhetsanalys, se ekvation (15). 
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𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑡𝑑 𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ä𝑠𝑜𝑛𝑔 =
𝐴𝑏𝑖𝑙𝑡𝑒𝑠𝑡𝐾𝑏𝑖𝑙𝑡𝑒𝑠𝑡Ö𝑝𝑒𝑟 å𝑟

𝑛 +𝐴𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝐾𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛

𝑠
      (15) 

Där 

Förväntat försäljning=är hur mycket vätgas som säljs varje dag under testsäsong [kg/dag] 

Abiltest=antalet bilar biltestverksamheten kör varje dag    [bil] 

Kbiltest=Körsträcka biltestverksamheten kör varje dag    [mil/dag/bil] 

Öper år=Ökning i procent för varje år av antalet bilar    [%] 

n=det år som undersöks      [år] 

Akommun=antal bilar kommunen använder per dag     [bil] 

Kkommun=körsträcka kommunen kör varje dag     [mil/dag/bil] 

s=körsträcka per kg vätgas      [mil/kg] 

 

Under den del av året biltestverksamheten ligger nere blir det enligt ekvation (16) 

 

 
𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑡𝑑 𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖𝑐𝑘𝑒−𝑠ä𝑠𝑜𝑛𝑔 =

𝐴𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝐾𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛

𝑠
 

 

(16) 

 

Detta värde går sedan att summeras år för år för att beräkna försäljningen av vätgas under en 

längre tidsperiod. Distributionskostnaden är endast beräknad för om elektorlysören placeras på 

Uljabuouda eller Hedensbyn. Det antogs att en lastbil kostar ungefär 700 kr i timmen och den 

behöver fylla på tankstationen när den är tom. De första åren blir inte detta så ofta, men 

körintervallerna ökar med tiden eftersom antalet bilar är beräknat att stiga. Då tankstationen 

endast rymmer 200 kg kommer det efter ett visst antal år behövas en körning varje dag. 

Transport från Uljabuouda är uppskattat att ta ungefär 2 timmar varje gång. Läggs denna 

kostnad till bränslekostnaden uppskattas transporten från Uljabuouda att kosta ungefär 2000 kr 

varje gång. Samma transport från Hedensbyn till Arjeplog uppskattas kosta 5000 kr per 

tillfälle. 

Dessa kostnader och intäkter kunde summeras med nuvärdesmetoden, se nästa kapitel, för att 

beräkna resultatet över elektorlysörens och tankstationens livstid. Det år dessa går plus minus 

noll är antalet år det tar att betala tillbaka investeringarna, den så kallade återbetalningstiden. 

5. Metod 

Detta avsnitt visar hur de ekonomiska beräkningarna är gjorda. Det visar också vilken typ av 

beräkningar som ligger till grund för marknadsundersökningen. 

 

5.1 Ekonomisk modell 

 

Den ekonomiska modellen beräknades i Excel där de tre grundfallen för respektive geografisk 

placering jämfördes med varandra, både för den mindre elektrolysmodellen C150 samt den 

större C300. Investeringskostnaderna summerades rakt av medan driftskostnaderna 

summerades för alla driftsår genom nuvärdesomräkning.  

 

Tre faktorer tilläts variera för att kunna undersöka dess påverkan på slutresultatet, dessa tre 

var. 
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 Elpris: Satt till 300 kr/MWh som grundfall eftersom det är vid detta pris vindkraften 

går jämnt upp (Sundström, 2017). 

 Drifttid: Satt till 4000 timmar som grundfall, se kapitel 5.3 

 Försäljningspris för vätgasen: Denna faktor är satt till 90 kr/kg som utgångspris, då 

det är detta pris vätgasen säljs för på tankstationer för bilar i Sverige vid denna 

rapports skrivande (Bouma, 2017). 

Genom att undersöka dessa faktorer kunde grafer jämföras mot varandra för de olika 

geografiska placeringarna och de två elektrolysörerna. 

En separat kalkyl för en tankstation gjordes också där försäljningen i den kunde varieras som 

en andel av den totala produktionen i elektrolysören. Om 10 % av totala produktionen av 

vätgas såldes i tankstationen, var det således endast 90 % som kunde levereras direkt till 

kunder från elektrolysören 

 

 

5.2 Beräkningar med nuvärdesmetoden 

 

För att kunna jämföra utbetalningar och inbetalningar över tid med varandra behöver en 

diskontering av beloppen göras till en referenstidpunkt. Vanligtvis är denna tidpunkt år 0, det 

år då investeringen görs. Då kan skillnaden mellan intäkter och utgifter över anläggningens 

livslängd subtraheras från investeringarna, vilket då blir anläggingens resultat. 

Diskonteringen av de framtida beloppen beräknas med hjälp av en kalkyleringsränta och enligt 

modern finanseringsteori ska den avspegla alternativkostnaden för satsat kapital. Vilket 

betyder att kalkylräntan hänger samman med placerarens risktagande. (Lantz, et al., 2015) En 

låg kalkylränta ger ett värde för varje år nära nuvärdet och är räntan noll betyder det att ingen 

värdeförlust för diskonteringen tas med alls. Nuvärdesberäkningen för enskilda år då beloppen 

är olika varje år beskrivs enligt ekvation (17). 

 

 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒å𝑟,𝑥 =
𝑎å𝑟,𝑥

(1 + 𝑟𝑘)𝑥
 

 

(17) 

 

där 

Nuvärdeår,x – värdet idag på belopp år x   [kr] 

aår,x – belopp år x     [kr] 

rk – kalkylränta    [%] 

x – antal år från nu     [år] 

 

Är beloppen lika år från år kan beloppet multipliceras med en nusumme-faktor enligt ekvation 

(18). 

 

 

 
𝑁𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑟,𝑛 =

1 − (1 + 𝑟𝑘)𝑛

𝑟𝑘
 

(18) 

 

Där 
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Nusummefaktorantal år,n – summering av alla lika belopp  [-] 

rk – kalkylränta     [%] 

n – antal år     [år] 

 

Vissa belopp som exempelvis driftskostnad är också beroende av att lönen ökar år från år och 

måste också summeras, vilket enligt ekvation (19) är. (Lantz, et al., 2015) 

 

 

𝐿ö𝑛𝑒ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = ∑ (1 + 𝑟𝑙)𝑛

𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠å𝑟

𝑛=1

 

(19) 

 

 

Där 

Löneökningsfaktor-summering av löneökningen till en faktor [-] 

rl-Löneökning i procent per år.   [%] 

 

Löneökningen varje år varierar, men i snitt är de rimligt att anta en löneökning på 3% per år, 

baserad på de senaste årens utveckling för drifttekniker i Sverige (Statistiska Centralbyrån, 

2017) 

 

Kalkylräntan bestämdes till 4 % då det har varit vanligt i Sverige genom åren. Trafikverket 

ändrade dock nyligen sin kalkylränta till 3,5 % (Trafikverket, 2015), men det ansågs vara 

rimligt att behålla räntan för diskonteringaran på 4%. 

5.3 Drifttid 

 

Om elektrolysören placeras på Uljabuouda är det är önskvärt att köra anläggningen när 

försäljning av elenergi är olönsam. Då detta inträffar vid ett pris på 300 kr/MWh eller lägre, 

undersöktes hur ofta detta sker per år. En undersökning av databasen på nordpool gav antalet 

timmar det varit ett elpris under 300 kr/MWh under åren 2013-2016, Tabell 9.  

Tabell 9 Antalet timmar under åren från 2013 till 2016 det varit ett elpris under 300 kr/MWh. 

År 2013 2014 2015 2016 

Antal timmar 

priset varit 

<300 kr/MWh 

2327 5736 8329 5833 

 

I snitt gav detta att det varit ett elpris på 300 kr/MWh eller lägre i 5556 timmar per år. Hur det 

ser ut i framtiden är svårt att förutspå, men det är fullt rimligt, utifrån ovanstående data, att 

tänka sig ett liknande scenario för de närmaste åren. På sikt kan det tänkas att inflationen gör 

att priserna går upp även på elen, men den allmänna trenden med sjunkande priser kan ha den 

effekten att det på en tio årsperiod i stort sett är oförändrade priser mot dagsläget. Det skulle 

alltså gå köra elektrolysören 5500 timmar per år och ändå hålla ett rimligt elpris. Dock är det 

antagligen kanske för optimistiskt att tänka sig att elektrolysören skall gå så stor del av året, 

därför antogs en drifttid i grundfallet på 4000 timmar per år. 

 

I Figur 15, nedan, visas hur många timmar per år det är ett elpris under ett givet värde. 
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Figur 15 Antalet timmer det varit ett elpris lägre än ett viss värde i snitt under år 2013 till 2016. Grafen 

avläses genom att på x-axeln avläsa elpriset, det värde grafen visar på y-axeln är då antalet timmer det varit 

under detta pris (Pool, 2017). Den röda streckade linjen visar hur många timmar det var ett elpris under 300 

kr/MWh.  

 

5.4 Marknadsundersökning 

 

5.4.1 Bränsleceller 

 

 Transportsektorn 

 

Antalet vätgasbilar antas i framtiden öka i antal och flera biltillverkare utvecklar nu 

vätgasbilmodeller. Hur stor den här marknaden blir i framtiden och hur snabbt den 

växer är svårt att sia om. I Västerbotten och Norrbotten finns dock redan en 

biltestverksamhet, där några vätgasbilar testas årligen. Enligt rapporten ”Regionalt 

sammarbete för innovation inom vätgasinfrastruktur” (Wiberg, et al., u.d.), finns snart 

en marknad på cirka 4000 kg vätgas per år. 

 

 Stationära bränsleceller 

 

För lassarettet i Skellefteå hölls en telefonintervju med Lars Melander på Västerbotten 

läns landsting där data kring deras reservkraftverk kunde erhållas. Utifrån dessa data 

gjordes en jämförelse mellan vad reservkraftsenergin skulle kosta i enbart 

bränslekostnader om en bränslecell installerades istället för det nuvarande 

dieselaggregatet. Då det inte är känt vad landstinget betalar för den dieseln de 

använder som bränsle, gjordes en jämförelse med marknadspris för diesel.  
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Verkningsgraden för lasarettets dieselkraftverk är inte heller känt, men en 

uppskattning på 32 % anses rimlig då en modernt dieselkraftverk ligger mellan 30 till 

40 % i verkningsgrad (Reservkraftbyggarna, 2017). I detta fall tas inte någon 

värmeåtervinning från dieselverket med i beaktande då det inte är något som brukar 

göras med dessa reservkraftverk.  

Verkningsgraden för en bränslecell ligger kring 80 % om även överskottsvärmen tas 

till vara. (Ball & Wietschel, 2009). Det kan tyckas vara orättvist att jämföra två 

kraftverk med varandra då värmet återvinns i den ena fallet men inte det andra. Det 

går ju göra det i båda fallen. Det är dock vanligare att tänka på värmeåtervinning för 

bränsleceller, därför det räknades på detta sätt. 

 

Energin som produceras av ett kraftverk är dess effekt gånger tiden den körs, se 

ekvation (20) (Barbir, 2005). 

 

 𝐸𝑢𝑡 = 𝑃 ∗ 𝑡 (20) 

 

 

Där 

Eut=Energin ut från kraftverket   [MJ] 

P=Effekten från kraftverket   [MJ/s] 

t=Tiden kraftverket är igång  [h] 

 

Energin som tillförs under den tiden enligt ekvation (21) (Barbir, 2005). 

 

 
𝐸𝑖𝑛 =

𝐸𝑢𝑡

𝜂
 

(21) 

 

 

Där 

Ein=Energin som tillförs kraftverket  [MJ] 

η=Verkningsgraden    [%] 

 

 

Energin som tillförs är också enligt ekvation (22) (Alvarez, 2011). 

 

 𝐸𝑖𝑛 = 𝑚 ∗ 𝐻 (22) 

 

 

Där 

Ein=Energin som tillförs kraftverket  [MJ] 

m=bränslets massa    [kg] 

H=bränslets värmevärde    [MJ/kg] 

 

 

Kostnaden för bränslet är priset per enhet gånger den totala mängden som tillförs 

enligt ekvation (23) 

 

 𝐵𝑘𝑜𝑠𝑡 = 𝑚 ∗ 𝑏𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡 (23) 
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Där 

Bkost=totala kostnaden för bränslet  [kr] 

m= massa    [kg] 

bbränslekost=kostnaden för bränslet per massenhet [kr/kg] 

 

Energipriset blir då totala kostnaden genom total energimängd ut enligt ekvation (24). 

 

 
𝐾𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠 =

𝐵𝑘𝑜𝑠𝑡

𝐸𝑢𝑡
 

(24) 

 

Där 

Kenergipris=Kostnaden per enhet energi.  [kr/MJ] 

 

Kombineras ekvationer (20), (21), (22), (23), (24) och multipliceras med 3,6 erhålls 

ekvation (25). 

 

 
𝐾𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠 =

𝑏𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡

𝜂 ∗ 𝐻
∗ 3,6 

(25)   

 

Där 

Kenergipris    [kr/kWh] 

 

Då dieselkraftverket på lassarettet måste kunna leverera el under hela den tid nätet i 

övrigt ligger nere, är den dimensionerade lagring bestämd att räcka en vecka. En 

uppskattning av vad det skulle kosta att investera i vätgaslager som täcker en veckas 

energibehov går då att göra med hjälp av ekvationerna ovan. Det går också jämföra 

vad energin kostar när den kommer från en bränslecell jämfört med kostnaden för ett 

dieselaggregat.  

5.4.2 Biogas 

 

En kort telefonintervju gjordes med Peter Edlund på biogasverket på Tuvan i 

Skellefteå för att försöka ta reda på potentialen för att leverera vätgas till 

anläggningen. Om ett behov av att öka produktionen av biogas på Tuvan finns, kan 

vätgas levereras dit för att omvandla koldioxid till metangas. Den mängd koldioxid 

som produceras varje år är i dagsläget 380 000 Nm
3
. Då inget definitivt svar på frågan 

gavs angående behov av att producera mer biogas, användes i stället uppgifter kring 

hur mycket koldioxid som produceras per år för att bedöma det maximala behovet av 

vätgas som behövs för att omvandla all koldioxid till biogas. 

I reaktionen av koldioxid tillsammans med vätgas i den så kallade In-situ 

metaniseringen tillförs vätgas direkt till rötgaskammaren. Där sker reaktionen 

parallellt tillsammans med biogasprocessen. Omvandlingseffektiviteten har som högst 

demonstrerats vara 52-75%, vilket betyder att inte all koldioxid kan omvandlas på 

detta sätt.  Det går dock använda sig av en så kallad ex-situ metaniseringen för att 

erhålla högre omvandlingseffektivitet, men denna metod kräver större investeringar 
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(Jannasch & Willquist, 2017). Reaktionen ser ut enligt ekvation (26) (Dhalgren, et al., 

2014) 

 

 𝐶𝑂2 + 4𝐻2 ⇆ 2𝐻2𝑂 + 𝐶𝐻4 (26) 

 

För varje mol koldioxid som tillförs, behövs alltså 4 mol vätgas. I denna reaktion 

bildas även värme som biprodukt. Reaktanter och produkter står i jämvikt med 

varandra och så länge reaktanter på vänstersidan i ekvationen är i överskott bildas 

alltmer produkter och energi utvecklas. Ett annat sätt är att bildad vattenånga ledas 

bort och kylas ner, varav mer metangas kan framställas.  

Då denna rapport fokuserar på vätgasframställning är den intressanta delen i denna 

reaktion hur mycket vätgas som teoretiskt skulle kunna levereras till Tuvans 

biogasverk om all koldioxid omvandlas till metan.  

 

5.4.3 Värmepannor 

 

Om det ska vara intressant att använda vätgas i värmepannor istället för eldningsolja 

behöver priset för den energi som tillförs värmepannan vara rimlig. 

För att jämföra kostnaderna per energienhet för vätgas kontra eldningsolja gjordes 

följande beräkningar. 

Det tillförda värmeflödet för värmepannor är enligt ekvation (27) (Alvarez, 2011). 

 �̇� = �̇�𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝐻𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 (27) 

 

Där 

�̇� =värmeflöde   [MJ/s] 

�̇�𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 =massflödet för bränslet  [kg/s] 

Hbränsle=det effektiva, eller lägre, värmevärdet för bränslet [MJ/kg] 

Om en värmepanna skall konverteras från ett bränsle till ett annat och samma 

värmeflöde tillförs kan den mängd som behövs för det nya bränslet skrivas enligt 

ekvation (28). Här är det nya bränslet vätgas, H2, och det gamla bränslet eldningsolja. 

 
�̇�𝐻2 =

�̇�𝑜𝑙𝑗𝑎𝐻𝑜𝑙𝑗𝑎

𝐻𝐻2
 

(28) 

 

Där 

�̇�𝐻2= massflödet för vätgas   [kg/s] 
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Om massflödet multipliceras med bränslepriset per kilogram och divideras med den 

tillförda effekten så erhålls energipriset per MJ. Multipliceras detta med 3,6 blir 

enheten kr/kWh enligt ekvation (29). 

 
𝐾𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠 𝐻2 =

3,6 ∗ 𝑏𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝐻2

𝐻𝐻2
 

(29) 

 

Där 

KenergiprisH2= kostnad per enhet energi   [kr/kWh] 

 

Då detsamma gäller för eldningsoljan kan en jämförelse göras mellan de olika 

energipriserna. Energipriset är här oberoende av den önskade effekten på 

värmepannan. Det kan behövas ett lager för bränslet också om inte de som använder 

pannan kan tänka sig kontinuerlig påfyllnad av bränslet. Lagret skulle i sådana fall 

vara beroende av den önskade lagringstiden och effekten på värmepannan. 

Hedensbyn fjärrvärmeverk 

Fjärrvärmeverket på Hedensbyn använder sig av en eldningsolja för vinterklimat med 

ett lägre värmevärde på 9,8 MWh/m
3
 när de startar sin värmepanna. Mängden olja de 

använde, mätt i m
3
, för år 2016 är specificerat i Tabell 10. 

Tabell 10 Mängden olja som användes under 2016 för att starta de två värmepannorna på 

Hedensbyns fjärrvärmeverk. Mängden är i m3. H1 är uppstartsbrännare för värmepanna H1. H2 

har två stycken uppstartsbrännare, H21 och H22. (Lundberg, 2017) 

Mängd olja (m3) 

 jan-
16 

feb-
16 

mar-
16 

apr-
16 

maj-
16 

jun-
16 

jul-
16 

aug-
16 

sep-
16 

okt-
16 

nov-
16 

dec-
16 

H21  0,0 0,0 0,49 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 0,01 

H22 0,0 0,0 0,23 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 

H1 5,0 3,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 14,0 

 

 

 

 



34 

 

6. Resultat 

Detta avsnitt visar vilket resultat som framkommit under arbetets gång, baserad på arbetets mål och 

syften. 

 

6.1  C150 

Nedan redovisas resultatet för den minder modellen av elektrolysör, C150. Det redovisas 

genom tre figurer, Figur 16, Figur 17 och Figur 18. Dessa figurer visar vad som händer om 

man varierar tre olika variabler, elpris, drifttid och försäljningspris för vätgas. Beräkningarna 

bygger på nuvärdesberäkning enligt ekvation (17), (18) och (19) av alla investeringskostnader 

och driftkostnader enligt kapitel 4.3.2 och 4.3.3. För fullständig uträkning se bilagan. 

 

 

Figur 16 Resultatet för en elektrolysör av modell C150 där elpriset varierats för att undersöka vilken 

betydelse det får på resultatet. Anläggningens livstid är satt till 20 år. 
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Figur 17 Resultatet för en elektrolysör av storlek C150 över en livstid på 20 år där antalet driftstimmar per 

år varieras.  Försäljningspriset för vätgasen är satt till 90 kr/kg och elpriset till 300 kr/MWh. 

 

 

 

Figur 18 Resultatet för en elektrolysör över en livstid på 20 år då vätgaspriset varierar. Drifttiden är satt till 

4000 timmar per år och elpriset 300 kr/MWh. 
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6.1.1 Kostnad för vätgas C150 

I Tabell 11, redovisas vad gasen kostar att producera i den mindre modellen, C150. Denna 

beräkning bygger på alla kostnader enligt kapitel 4.3.2 och 4.3.3 och är summerade enligt 

nuvärdesmetoden med ekvation (17), (18) och (19) sedan dividerat med den totala massan gas 

som produceras under anläggningens livstid. Det produceras förutom vätgas även syrgas i 

anläggningen varför även denna är redovisad nedan. 

Tabell 11 redovisar vad vät- och syrgas kostar att producera per kg då drifttiden är 4000 timmar per år, och 

elpriset ligger på 300 kr/MWh. Syrgasens pris blir dyrare om det investeras i en reningsanläggning. 

 Uljabuouda (kr/kg) Arjeplog (kr/kg) Hedensbyn (kr/kg) 

Vätgas                                                                    
67,58     

                                  
78,02     

                                              
65,98     

Syrgas                                                                      
8,45     

                                    
9,75     

                                                
8,25     

 

6.1.2 Paybacktid 

Paybacktiden är hur många år det tar innan anläggningen ger en vinst. För elektrolysören är 

detta räknat med en drifttid per år på 4000 timmar, ett elpris på 300 kr/MWh och ett vätgaspris 

på 90 kr/kg. Tankstationens drifttid per år är baserad på antalet fordon som tankas där i snitt 

per dag och år, se Tabell 12. Beräkningarna är utförda med nuvärdesmetoden enligt ekvation 

(17), (18) och (19). 

Tabell 12 Paybacktiden för en elektrolysör av storlek C150, plus paybacktiden för en elektrolysör 

tillsammans med en tankstation. Anläggningen förväntas vara i drift i 20 år. 

 Paybacktiden   

 Uljabuouda Arjeplog Hedensbyn 

Elektrolysör 11,3 år 14,4 år 10,8 år 

Elektrolysör plus tankstation 17 år 21,5 år 18 år 

 

6.1.3 Produktion C150 

I Tabell 13 redovisas hur mycket gas som produceras av den mindre modellen C150. 

Beräkningen bygger på vald drifttid enligt kapitel 5.3 multiplicerat med produktion per timme 

enligt kapitel 4.2.1. Siffrorna är avrundade. 

Tabell 13 Produktionen av vätgas och syrgas under ett år. Snittet är baserat på att anläggningen går 4000 

timmar under ett helt år. 

 Produktion 

Produktion vätgas                          600 000,00 Nm3     

Produktion vätgas/dag snitt                              1 640 Nm3     

Produktion vätgas/dag snitt                                  150 kg     

Produktion syrgas                          301 900 Nm3     

Produktion syre/dag snitt                                  830 Nm3     
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6.2 C300 

Nedan redovisas resultatet för den större modellen av elektrolysör, C300. Det redovisas 

genom tre figurer, Figur 16. Dessa figurer visar vad som händer om man varierar tre olika 

variabler, elpris, drifttid och försäljningspris för vätgas. Beräkningarna bygger på 

nuvärdesberäkning enligt ekvation (17), (18) och (19) av alla investeringskostnader och 

driftkostnader enligt kapitel 4.3.2 och 4.3.3. För fullständig uträkning se bilagan. 

 

Figur 19 Resultatet för en elektrolysör av modell C300 över dess livstid där elpriset tillåts variera. Drifttiden 

är satt till 4000 timmar per år och försäljningspriset på vätgas till 90 kr/kg. Anläggningen väntas vara i drift 

i 20år. 
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Figur 20 Resultatet för en elektrolysör av modell C300 över dess livstid där drifttiden för variera. Elpriset är 

satt till 300 kr/MWh och vätgaspriset till 90 kr/kg. Anläggningen är tänkt att var igång 20 år. 

 

 

Figur 21 Resultatet för en elektrolysör av modell C300 över dess livstid, där vätgaspriset får variera. 

Drifttiden är satt till 4000 timmar per år och elpriset till 300 kr/MWh. Anläggningen väntas vara i drift i 20 

år. 
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som produceras under anläggningens livstid. Det produceras förutom vätgas även syrgas i 

anläggningen varför även denna är redovisad nedan. 

  

Tabell 14 Redovisning av vad vät- och syrgas kostar att producera per kg för en modell av storlek C300, om 

drifttiden är 4000 timmar per år och elpriset 300 kr/MWh. Syrgasens pris blir dyrare om det investeras i en 

reningsanläggning. 

 Uljabuouda (kr/kg) Arjeplog (kr/kg) Hedensbyn 
(kr/kg) 

Vätgas                                                                    
54,68     

                                  
61,93     

                                              
53,93     

Syrgas                                                                      
6,84     

                                     
7,74     

                                                
6,74     

 

 

6.2.2 Paybacktid 

Paybacktiden är hur många år det tar innan anläggningen ger en vinst. För elektrolysören är 

detta räknat med en drifttid per år på 4000 timmar, ett elpris på 300 kr/MWh och ett vätgaspris 

på 90 kr/kg. Tankstationens drifttid per år är baserad på antalet fordon som tankas där i snitt 

per dag och år, se Tabell 12. Beräkningarna är utförda med nuvärdesmetoden enligt ekvation 

(17), (18) och (19). 

Tabell 15 Hur lång tid det tar att betala igen alla investeringar för elektrolysören, plus elektrolysören 

tillsammans med en tankstation. Drifttiden är 4000 timmar per år, och elpriset 300 kr/MWh. Anläggningen 

förväntas vara i drift i 20 år. 

 Paybacktid i år  

 Uljabuouda Arjeplog Hedensbyn 

Elektrolysör 7,92 9,25 7,75 

Elektrolysör + tankstation 9,8 11,5 9,9 

6.2.3 Produktion C300 

I Tabell 16 redovisas hur mycket gas som produceras av den större modellen C300. 

Beräkningen bygger på vald drifttid enligt kapitel 5.3 multiplicerat med produktion per timme 

enligt kapitel 4.2.1. Siffrorna är avrundade. 

Tabell 16 Hur stor produktionen av vätgas och syrgas blir per år. Snittet är baserat på en drifttid av 4000 

timmar per år. 

  

Produktion vätgas                       1 200 000,00 Nm3     

Produktion väte/dag snitt                              3 300 Nm3     

Produktion väte/dag snitt                                  300 kg     

Produktion syregas                          603 800 Nm3     

Produktion syre/dag snitt                               1 650 Nm3     

Produktion vätgas/dag Max                              7 200 Nm3     
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6.3 Marknadsundersökning 

 

6.3.1 Skellefteå Lasarett 

I Tabell 17 redovisas en beräkning av vad energipriset skulle bli om en bränslecell skulle 

användas jämfört med vad energipriset är för dieselaggregatet. En uppskattning av vad 

lagerkostnaden för att lagra vätgas under en vecka finns redovisad också. Beräkningarna är 

baserade på kapitel 5.4.1 och ekvation (25). 

Tabell 17 Beräkningsunderlag för att uppskatta vad den tillförda energin kostar för två olika reservkraftverk. 

Dieselaggregat och en bränslecell. Energikostnaden för bränslecellen har räknats utan hänsyn till investeringar 

som måste göras, utan det är bara beräknat på bränslepris. Vätgaspriset är satt till 90 kr/kg. 

Typ av Kraftverk Dieselaggregat Bränslecell 

Energikostnad (kr/kWh)                              4,6                               3,4     
Lagring m3 diesel 100  

Lagring kg vätgas                  18 740     

Kostnad inköp lager (kr)       105 200 000     

 

Energikostnaden för att köra ett dieselaggregat jämfört med en bränslecell är dyrare om priset 

för dieseln är desamma som på en bensinstation. Verkningsgraderna för de olika kraftverken är 

uppskattningar och det finns flera olika tillverkare med olika verkningsgrad på de kraftverk de 

tillverkar. Verkningsgraden för bränslecellen gäller dock bara om överskottsvärmen tas till vara 

för att värma en lokal eller dylikt. Samtidigt som energipriset blir billigare för bränslecellen så 

skulle lagerkostnaden för en veckas lager av vätgas för ett kraftverk med sådan hög uteffekt bli 

stor.  

 

6.3.2 Biogasverket tuvan 

 

I tabell nedan finns angivet mängden biogas som produceras per år och hur mycket vätgas 

som kan tillföras om 100 % av koldioxiden omvandlas till biogas, se Tabell 18. 

Beräkningen är baserad på kapitel 5.4.2 och ekvation 26. 

Tabell 18 Den mängd vätgas som behövs för att omvandla all koldioxid till biogas om gaserna antas 

vara ideala. 

 Biogas  Koldioxid  Vätgas  

Nuvarande 1 200 000 Nm
3
 380 000 Nm

3
  

Tillförd mängd   1 520 000 Nm
3
 

Ny mängd 1 580 000 Nm
3
 0 Nm

3
  

 

En elektrolysör av storlek C300 skulle behöva vara i drift ungefär 5000 timmar per år för 

att producera hela den mängden vätgas. 
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6.3.3 Fjärrvärmeverket på Hedensbyn 

Tabell 19 redovisar vad energipriset blir om Skellefteå krafts uppstartsbrännare drivs med 

vätgas istället för olja. Beräkningarna bygger på kapitel 5.4.3 och ekvation (29). 

Tabell 19 Redovisning av vad den tillförda energin kostar per kilowattimme utan hänsyn till något lager 

för vätgasen. Det är inte heller beräknat vad ombyggnaden av uppstartsbrännarna kostar. Mängden 

vätgas motsvarar mängden olja som användes under en vanlig månad under år 2016. 

 Olja Vätgas 

Mängd                                       14,00 
m3    

 

Mängd som behövs                      4 080 kg     

Pris                               10 450,00 
kr/m3    

53,93                                  
kr/kg 

Energipris kr/kWh för 
tillförd energi 

                                       1,07 
kr/kWh    

                            1,60    
kr/kWh     

 

Mängden olja som förbrukas i ovanstående beräkning är den mängd som Hedensbyn 

använde under december månad 2016. Oljan användes för att starta värmepannorna. Priset 

för oljan är det pris privatpersoner betalar för villaolja. Detta pris är antagligen lägre för 

fjärrvärmeverket då de inte använder villaolja. Detta pris används här endast som ett 

exempel. Priset på vätgasen är självkostnadspris om en elektrolysör av C300s storlek 

placeras på Hedensbyn där drifttiden är 4000 h per år och elpriset 300 kr/MWh. 

Energipriset är det pris bränslet kostar omräknat i kr per mängd energi och visar i 

ovanstående exempel att det är ungefär 50 % dyrare att elda med vätgas jämfört med olja. 

Den mängd olja som eldades i december 2016 motsvarar ungefär 6 dagars maxproduktion 

av vätgas från en elektrolysör av storlek C300. 

7. Diskussion 
 

7.1 Ekonomiskt resultat 

 

För att det ekonomiska resultatet och återbetalningstiden enligt Figur 16 till Figur 21 och 

Tabell 12 plus Tabell 15 ska landa på det siffror undersökningen visar har det i rapporten 

antagits att all vätgas säljs för 90 kr/kg (förutom i det fall där försäljningspriset tilläts 

variera). I verkligheten kanske inte detta blir fallet, då storförbrukare kan tänkas erhålla 

mängdrabatt. Det undersökningen klart visar är att kostnaden för att producera ett kg 

vätgas blir lägre ju mer som kan produceras till ett lågt elpris, jämför Tabell 11och Tabell 

14. Går det hitta användning för all vätgas skall det inte vara några problem att nå 

lönsamhet för en elektrolysör. 

Om vätgasen används på Hedensbyn har det antagits att anläggningen ägs av Skellefteå 

Kraft varför det är räknat på självkostnadspris när vätgas eldas fjärrvärmeverkets 

uppstartsbrännare. För att räkna på lönsamhet i ett sådant fall, måste elektrolysören ses 

som en del i ett större system där lönsamheten räknas för hela systemet. Någon sådan 

undersökning är inte gjort i denna rapport, det är i stället föremål för framtida studier. 
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7.2 Marknadsundersökning 

 

7.2.1 Reservkraftverk på Skellefteå Lasarett 

 

Det ska påpekas att beräkningen av bränslekostnaden för att förse lasarettet med 

elektricitet i denna undersökning endast tagit hänsyn till inköpspris för själv bränslet. Mer 

rättvist kanske skulle vara att även addera lagerkostnaden för de olika bränslena. Skulle 

detta göras, skulle det till synes billigare energipriset för en bränslecell som 

reservkraftverk stiga markant. Kostnaden för lagret är mest troligt alldeles för dyrt för att 

en sådan här lösning skall vara en möjlighet i nutid. Det går dock tänka en framtid där 

lagerkostnaden sänks om en storskalig lokal vätgasinfrastruktur skulle finnas i området, 

där pipelines förser flera olika områden i staden med vätgas. Detta är dock antagligen inte 

något som kommer ske i den närmaste framtiden. 

 

7.2.2 Biogasverket tuvan  

 

En fördel med att omvandla vätgas till biogas är att en biogasinfrastruktur redan finns på 

plats där detta göras. Det finns helt enkelt en större marknad för biogas än vätgas i 

dagsläget. Därför kan det vara smart att åtminstone i ett övergångsskede omvandla 

vätgasen till biogas. 

Det skulle krävas investeringar på tuvan för att kunna öka produktionen av biogas med 

hjälp av vätgas. Hur stor denna investering blir varierar beroende på vilken metod som 

används. Marknadsundersökningen som denna rapport är gjort går inte in på detalj vilken 

typ av investering som skulle vara bästa anpassat för detta, och därför måste den 

hypotetiska mängd vätgas som resultatet visat skulle behövas, tas med en stor nypa salt. 

Vissa typer av möjliga investeringar för att omvandla koldioxid till biogas, kan inte heller 

omvandla hela mängden koldioxid som i dagsläget produceras på Tuvan. 

Eftersom Skellefteå kommun inte verkar ha någon direkt plan att utöka 

biogasproduktionen i dagsläget kan det vara en aning vanskligt att använda denna 

anläggning som en potentiell vätgasförbrukare. Därför kan det vara på sin plats att inte 

räkna med biogasverket som den stora förbrukare de skulle kunna vara om elektrolysören 

byggs idag. 

 

7.2.3 Fjärrvärmeverket på hedensbyn 

 

Resultatet visar att det kostar ungefär 50 % mer per tillförd energienhet att elda med 

vätgas jämfört med olja, se Tabell 19. Mest troligt är det större skillnad i verkligheten, då 

det är rimlig anta att fjärrvärmekraftverket har ett lägre pris på oljan de köper. Det kan 
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ändå vara är ett alternativ att elda med vätgasen vid de relativt korta perioder då det idag 

används olja, eftersom miljövinsterna blir stora. 

7.3 Framtida möjligheter 

 

Det viktigaste resultatet som framkommit under arbetets gång är att elektrolysören 

placeras med närhet till stora förbrukare, samtidigt som det finns tillgång till ett icke 

koncessionspliktigt nät. Det optimala är dessutom om det icke koncessionspliktiga nätet 

ligger inne på ett vinkraftparksområde. Att hitta en placering som uppfyller alla dessa tre 

villkor är inte alltid lätt. I Arjeplog finns tillgång till en vindkraftspark som kan vara 

lämplig och dessutom en framtida storförbrukare av vätgas i biltestindustrin, men 

däremot finns det inte speciellt många andra förbrukare av vätgas i dagsläget. Dessutom 

är det inte säkert att det går erhålla tillstånd för att bygga en elektrolysör på Uljabuouda.  

I Skellefteå finns dock andra potentiella vätgasförbrukare i Biogasverket och 

fjärrvärmeverket på Hedensbyn. Det går föreställa sig att det på byberget öster om 

Anderstorp i Skellefteå placeras några vindkraftverk. Enligt Windmap.se blåser det 

ganska bra på 130 meters höjd samtidigt som detta berg ligger nära både biogasverket och 

fjärrvärmeverket. Placeras dessutom en tankstation på Hedensbyn kan det gå knyta ihop 

tre förbrukare av vätgas med en tre kilometer lång pipeline och på så sätt minska på 

distributionskostnaderna. Samtidigt skulle lagringskapaciteten för systemet öka i och med 

att vätgasen, förutom att lagras i cylindrar, även lagras i rör. Kostnaden för att bygga en 

kilometer vätgas pipeline är enligt Michael Ball ungefär 5 400 000 kr per kilometer (Ball 

& Wietschel, 2009), vilket då för en pipeline mellan fjärrvärmeverket, byberget och 

biogasverket skulle bli en kostnad mellan 16-17 miljoner kronor. Skulle planer på ett 

framtida vindkraftverk på byberget ta form skulle det kanske vara ett alternativ att även 

placera en elektrolysör där. Se Figur 22. 



44 

 

 

Figur 22 Vindkarta över en del av Skellefteå, tillsammans med skiss på en framtida möjlighet där en 

vindkraftpark placeras tillsammans med en elektrolysör på byberget sydöst om Skellefteå. En pipeline 

kan då med fördel förbinda elektrolysör med biogasverk, fjärrvärmeverk och tankstation. 

Fjärrvärmeverket och biogasverkets placering på kartan är de ungefärliga placeringar de har idag. 

(Windmap, 2017) 
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8. Slutsats 

Avslutande kapitel som sammanställer de slutsatser som grundar sig på resultatet samt 

diskussionen. 

 

Valet av geografisk placering för en elektrolysör är av största vikt om det ska gå nå en 

lönsamhet över dess livstid. Undersökningen visar att en placering på Hedensbyn 

fjärrvärmeverk är den bästa lokaliseringen då det är möjligt att vara inom icke 

koncessionspliktigt nät. Det finns dessutom möjligheter till samverkan med redan befintlig 

personal på plats, som gör att driftskostnaderna blir lägre till skillnad från om den placeras på 

en mer avlägsen plats. En placering vid Uljabuouda vindkraft park är också ett bra alternativ, 

men då omkostnaderna ökar blir återbetalningstiden lite längre för denna placering än om den 

ställs på Hedensbyn. Det är dessutom osäkert ifall det går erhålla tillstånd att bygga 

anläggningen på Uljabuouda. 

Storleken på elektrolysören är också det en viktig parameter, då en större modell ger en lägre 

kostnad utslaget per kg vätgas som produceras. Det ska dock påpekas att avsättning för 

vätgasen måste finnas för att det ska vara rimligt att investera i den större modellen. Det här 

gäller speciellt för placering på Hedensbyn, där det i dagsläget egentligen inte finns någon 

lokal vätgasmarknad. Marknadsundersökningarna visar att det kan finnas framtida 

vätgasmarknader i Skellefteåområdet, men att om det byggs en elektrolysör där nu, så behöver 

vätgas transporteras ut till där behovet föreligger. Hur mycket som kan säljas utanför 

Skellefteå är inte utrett, men det är möjligt att upprätthålla en ekonomi i att transportera gasen 

till biltestverksamheten i Arjeplog. En annan del av gasen kan kanske säljas till industrin i 

andra delar av Sverige exempelvis SSAB i Luleå. 

Med tanke på att vätgasmarknaden är störst i Arjeplog för tillfället, där den dessutom väntas 

öka så pass mycket att en tankstation är en rimlig möjlighet gör att en placering på Uljabuouda 

är den säkraste investeringen om tillstånd går att få för detta. Biltestverksamheten skulle 

utvecklas om detta möjliggjordes där behovet av vätgas kanske växer mer än prognosen.  

Det produceras en väsentlig del syrgas i elektrolysören, vilken potentiellt skulle kunna säljas. 

En av anledningarna till att en elektrolysör är påtänkt som energilagringsalternativ är 

möjligheten till ett mer hållbart och miljövänligare energisystem. Med tanke på det så vore det 

dumt att inte ta till vara på alla resurser som är möjliga. Försäljning av den syrgas som 

produceras skulle antagligen förbättra resultatet för elektrolysören. Hur mycket det skulle 

påverka ekonomin och hur stor marknaden för syrgas är i norra Sverige är inte utrett i detta 

projekt. Det skulle krävas ytterligare investeringar i elektrolysören för att åstadkomma en 

försäljning av denna gas, då ingen syrgasrenare är upptagen i beräkningarna. Detta är något en 

framtida studie skulle kunna undersöka. 

Rapporten har visat att en elektrolysör placerad vid en vindkraftpark är ett möjligt alternativ 

för energilagring, speciellt om det går hitta vindkraftsparker som är relativt centralt placerade 

där det finns en säker tillgång till vatten och tillstånd går erhålla med säkerhet. 
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10. Bilaga fullständiga beräkningar 

Nedan följer det fullständiga beräkningar som är gjorda i excell för några utvalda parametrar 

 

Tabell 20 Resultat elektrolysör C150 vid en livstid på 20 år, drifttid 4000 h, elpris 300 kr/MWh, försäljningspris på 

vätgas 90 kr/kg, kalkylränta 4 %, tillsynsbesök per år 48 st och antal driftstop per år 12 st. 

Elektrolysör C150 

Placering Arjeplog-Ujlabuouda Arjeplog utanför grindar Skellefteå-fjärrvärmeverk. 

Investeringar    

Investeringskostnad Elektrolysör 13 520 000,00 kr 13 520 000,00 kr 13 520 000,00 kr 
Investeringskostnad Lagring (250Bar) 8 621 132 kr 8 621 132 kr 8 621 132 kr 
Transportkostnad lagring oslo-skelle 640 025 kr 640 025 kr 640 025 kr 
    Anslutning vatten 400 000 kr 38 870 kr 100 000 kr 
Kylanläggning 624 000 kr 624 000 kr 624 000 kr 
Ställverk 400 000 kr 3 000 000 kr 400 000 kr 
Elinstallation 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 
Grundplatta 500 000,00 kr 500 000,00 kr 500 000,00 kr 
Asfaltering och markarbeten 96 000 kr 96 000 kr 96 000 kr 
Rörinstallation 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 
Extra tak+staket 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 
Extra container för diverse 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 
Kompressorer 2st tryckluft 80 000 kr 80 000 kr 80 000 kr 
Kvävgas installation 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 
Kvävgasflaskor första inköp 12 707 kr 12 707 kr 12 707 kr 
Engineering 2 085 050 kr 2 085 050 kr 2 085 050 kr 
Resekostnader 465 000 kr 465 000 kr 25 000 kr 
Bygglov 28 000 kr 28 000 kr 28 000 kr 
Oförutsägbara kostnader 10% 2 815 191 kr 3 039 078 kr 2 741 191 kr 

Totalt: 30 967 105 kr 33 429 862 kr 30 153 105 kr 

Driftkostnad livstidscykel    

Byte Cellstackefter 10 år 1 405 173 kr 1 405 173 kr 1 405 173 kr 
Byte Cellstackefter 20 år 0 kr 0 kr 0 kr 
Byte Cellstackefter 30 år 0 kr 0 kr 0 kr 
Energiförbrukning elektrolys 10 763 538 kr 10 942 931 kr 10 763 538 kr 
Effektkostnad effektabonnemang  4 139 613 kr  
    Driftskostnad livstid 3 107 889 kr 3 107 889 kr 3 107 889 kr 
Påfyllnad LUT 135 903 kr 135 903 kr 135 903 kr 
Vattenkostnad 4 682 kr 33 976 kr 76 486 kr 
Vattenkylning 489 252 kr 497 406 kr 489 252 kr 
Värme av LUT vid driftstop 9 703 kr 9 865 kr 9 703 kr 
Kvävgaskostnad för driftstop 1 315 516 kr 1 315 516 kr 1 315 516 kr 
Besiktning kompressorer 163 084 kr 163 084 kr 163 084 kr 
Drift kompressor ("instrum" AIR) 2 718 kr 2 763 kr 2 718 kr 
Övrig energiförbrukning 733 878 kr 746 109 kr 733 878 kr 
Hyra mark 0,00 kr 815 420 kr 0,00 kr 
Distrubitionsavgifter 8 550 490kr 8 550 490kr 8 550 490kr 
    Tillsyn 434 366 kr 434 366 kr 0 kr 

Totalt: 27 116 192 kr 32 300 504 kr 26 753 631 kr 

Inkomster    
Vätgasförsäljning 65 960 921 kr 65 960 921 kr 65 960 921 kr 
Distrubitionsinkomster 8 550 490 kr 8 550 490 kr 8 550 490 kr 

Resultat 16 428 114 kr 8 781 045 kr 17 604 675 kr 

 

Tabell 21 Resultat för ovan elektrolysör om det även investeras i en tankstation. Samma parametrar som ovan. 

Tankstation+Elektrolysör 4 528 498 kr -1 080 201 kr 2 647 504 kr 
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Tabell 22 Resultat elektrolysör C300 vid en livstid på 20 år, drifttid 4000 h, elpris 300 kr/MWh, försäljningspris på 

vätgas 90 kr/kg, kalkylränta 4 %, tillsynsbesök per år 48 st och antal driftstop per år 12 st. 

Elektrolysör C300 

Placering Arjeplog-Ujlabuouda Arjeplog utanför grindar Skellefteå-fjärrvärmeverk. 

Investeringar    

Investeringskostnad Elektrolysör 19 240 000 kr 19 240 000 kr 19 240 000 kr 
Investeringskostnad Lagring (250Bar) 17 242 263 kr 17 242 263 kr 17 242 263 kr 
Transportkostnad lagring oslo-skelle 1 280 049 kr 1 280 049 kr 1 280 049 kr 
    Anslutning vatten 400 000 kr 38 870 kr 100 000 kr 
Kylanläggning 624 000 kr 624 000 kr 624 000 kr 
Ställverk 400 000 kr 3 000 000 kr 400 000 kr 
Elinstallation 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 
Grundplatta 600 000 kr 600 000 kr 600 000 kr 
Asfaltering och markarbeten 96 000 kr 96 000 kr 96 000 kr 
Rörinstallation 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 
Extra tak+staket 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 
Extra container för diverse 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 
Kompressorer 2st tryckluft 80 000 kr 80 000 kr 80 000 kr 
Kvävgas installation 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 
Kvävgasflaskor första inköp 12 707 kr 12 707 kr 12 707 kr 
Engineering 2 085 050 kr 2 085 050 kr 2 085 050 kr 
Resekostnader 465 000 kr 465 000 kr 25 000 kr 
Bygglov 28 000 kr 28 000 kr 28 000 kr 
Oförutsägbara kostnader 10% 4 323 307 kr 4 547 194 kr 4 249 307 kr 

Totalt: 47 556 376 kr 50 019 133 kr 46 742 376 kr 

Driftkostnader livstidcykel    

Byte Cellstackefter 10 år 2 810 347 kr 2 810 347 kr 2 810 347 kr 
Byte Cellstackefter 20 år 0 kr 0 kr 0 kr 
Byte Cellstackefter 30 år 0 kr 0 kr 0 kr 
Energiförbrukning elektrolys 21 527 077 kr 21 885 862 kr 21 527 077 kr 
Effektkostnad effektabonnemang  6 920 194 kr  
    Driftskostnad livstid 3 107 889 kr 3 107 889 kr 3 107 889 kr 
Påfyllnad LUT 271 807 kr 271 807 kr 271 807 kr 
Vattenkostnad 9 364 kr 33 976 kr 152 973 kr 
Vattenkylning 978 503 kr 994 812 kr 978 503 kr 
Värme av LUT vid driftstop 9 703 kr 9 865 kr 9 703 kr 
Kvävgaskostnad för driftstop 1 815 612 kr 1 815 612 kr 1 815 612 kr 
Besiktning kompressorer 163 084 kr 163 084 kr 163 084 kr 
Drift kompressor ("instrum" AIR) 2 718 kr 2 763 kr 2 718 kr 
Övrig energiförbrukning 1 467 755 kr 1 492 218 kr 1 467 755 kr 
Hyra mark 0 kr 815 420 kr 0 kr 
Distrubitionsavgifter 22 773 810 kr 22 773 810 kr 22 773 810 kr 
    Tillsyn 434 366 kr 434 366 kr 0 kr 

Totalt: 55 372 035 kr 63 532 024 kr 55 081 278 kr 

Inkomster    

Vätgasförsäljning 131 921 841 kr 131 921 841 kr 131 921 841 kr 
Distrubitionsinkomster 22 773 810 kr 22 773 810 kr 22 773 810 kr 

Resultat 51 767 240 kr 41 144 495 kr 52 871 997 kr 

 

Tabell 23 Resultat för ovan elektrolysör om det även investeras i en tankstation. Samma parametrar som ovan. 

Tank+Elektrolysör 39 817 680 kr 31 283 249 kr 37 789 965 kr 

 


