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Sammanfattning 

 

Dagens samhälle befinner sig i en period där energianvändningen håller på att ställas om från 

ett system beroende av fossila bränslen till att förlitas på energi från förnybar energi. Den 

primära energikällan är i ett sådant samhälle inte kontrollerad av människan på samma sätt som 

fossila bränslen är, vilket leder till utmaningar för elnätet. Väder och natur kan inte ändras efter 

den momentana efterfrågan på elektricitet, utan ger upphov till snabba och stora ändringar i 

elproduktion, med stora fluktuationer i elpriser som följd. Detta, i sin tur, kan göra elmarknaden 

olönsam och oberäknelig för energiproducenter. Energilagring är ett sätt att minska dessa 

fluktuationer eftersom elproducenter då kan välja att lagra energi när elpriserna är låga, för att 

sedan antingen sälja den när lönsamheten är bättre, eller nyttja energin på annat sätt.  

 

Elektrolysframställd vätgas som energilagringsmetod ställer få krav på geologisk placering, och 

har en bred slutanvändningsförmåga. Den genom vattenspjälkning framställda vätgasen kan 

antingen användas med en bränslecell för att återfå elektricitet, eller användas för andra 

applikationer där vätgas behövs. Småskalig vätgaslagring är i dagsläget en utbredd teknologi, 

och en lägre kostnad för dylika anläggningar kan öppna för en ännu större användning i 

framtiden. Innovationer inom stålindustrin och vätgasbilindustrin kan i framtiden öka efterfrågan 

på vätgas, varför intresset finns för tillgång till stora mängder vätgas till låg kostnad. Storskalig 

vätgaslagring har möjlighet att både tillgodose den ökade efterfrågan på vätgas, och sänka 

priset.  

 

Vätgas har låg densitet, och lagras oftast under höga tryck i lagringskärl av kompositmaterial 

eller stål. De relativt små lagringskärlen som används i dagsläget har en hög kostnad sett till 

lagringskapaciteten. Intresset för storskalig vätgaslagring finns därför, men konstruktiva sätt att 

utveckla tekniken kring konceptet kan behöva göras innan det kan sättas i bruk. Gruvindustrin i 

Norrland har gett upphov till ett antal nedlagda gruvor, och därmed stora volymer under mark 

som är oanvända. Idéer finns därför kring att lagra vätgas i dessa bergrum, med en skyddande 

inklädnad.  

 

Denna förstudie gjordes för att undersöka hinder och möjligheter kring vätgaslagring i stor skala, 

och gå in djupare i att utforska vätgaslagring i bergrum. Målet var att fastställa existerande och 

framtida möjligheter, och vilka tekniska- ekonomiska och säkerhetsmässiga aspekter av idén 

som måste undersökas vidare innan en anläggning kan planeras. En grov uppskattning av 

kostnader kring vätgasproduktion- och lagring var också en del av målet. Studien utfördes 

genom litteraturstudier, beräkningar och intervjuer.  

 

Beräkningsmodeller för vätgas- och syrgasmängd som funktion av elektrisk ström och andra 

variabler gjordes, samt en beräkningsmodell för lagringskärlens kapacitet tillsammans med en 

elektrolysör av en viss storlek. Studien visade att bergrum kan ha enorm lagringspotential 

beroende på storleken. Bergmekaniska aspekter, så som bergtyp, inhomogenitet i bergmassan 

och hållfastegenskaper i bergmassan måste undersökas för platsen där vätgasen avses lagras. 

Inklädningen bör också anpassas för de tryck som uppstår i och med lagringen. 



Vätgasförsprödningens påverkan på stål i direktkontakt med högt trycksatt vätgas under en 

längre tid måste också studeras vidare. Även lagstiftning och regelverk kan behöva utvecklas 

för att omfatta vätgaslagring i bergrum. En storskalig vätgaslagring ställer också krav på 

elektrolysöruppställningen, och den stora energiförbrukningen, varför det är av stor vikt för det 

ekonomiska resultatet att vätgasproduktionen kan ske inom ett internt nät vid exempelvis ett 

vindkraftverk.  

  

 

 

  



Abstract 

The Swedish society is undergoing a transition from a system depending on fossil fuels- to one 

relying on energy generated by natural forces like solar and wind power. The primary energy 

source in such a system is not controlled by man in the way that fossil fuels are, resulting in a 

strain on the public electricity grid. Wind speed and solar radiation can not be regulated to meet 

the electricity demand, thus leading to fluctuations in electricity supply and electricity prices. The 

difference between electricity supply and demand can lead to unpredictable situations for 

electricity producers and make their business unprofitable. Energy storage has the ability to 

reduce these fluctuations through the possibility of storing energy when it is unprofitable to sell 

it.  

 

Hydrogen production through electrolysis as a method of storing energy requires few geological 

constraints and has a versatile end usage possibility. Through a fuel cell, hydrogen can be 

transformed back into electricity and water, or it can be used on its own in various processes 

and applications requiring hydrogen as a compound. Small scale hydrogen storage is today a 

well- known technology, and a lower cost for production could open up for a higher demand in 

the future. Innovations within the steel industry and transportation sector may be the driver for 

the expanded demand and is also the source of an increasing interest for large quantities of 

hydrogen for a lower cost than what is offered today. Large scale hydrogen storage has the 

possibility of combining a large future supply of hydrogen, and lower prices for it.  

 

Hydrogen is, due to its low density, often stored in high pressures in vessels made of composite 

materials or steel. The vessels most used today have a limited storage capacity, leading to a 

high price relative to the amount of hydrogen possible to store. There is an interest for larger 

scale storage, but there are challenges concerning the technology to make the concept a reality. 

The mining industry in Norrland has resulted in a number of disused mines, and there are ideas 

to make use of these large volumes by storing hydrogen gas.  

 

This feasibility study was made to investigate challenges and possibilities surrounding large 

scale storage of hydrogen gas today and for the future. The aim was to highlight constructive 

ways of moving forward with the concept, and which technological- economical- and security 

related aspects that need to be considered while doing so. A rough estimation of production 

costs was also part of the aim. The study was executed through literature studies, calculations 

and interviews.  

 

Calculations for hydrogen- and oxygen gas production as a function of electricity current and 

other aspects were completed, along with a model of various storage vessels together with an 

electrolyzer producing a certain mass flow of hydrogen gas. The study concluded that rock 

caverns have a great storage potential compared to the storage vessels for hydrogen gas used 

today, depending on the dimensions and type of rock cavern. Geomechanical aspects, such as 

studies of the inhomogeneity and strength of the rock mass where the cavern is located, need to 

be studied before planning a facility. The optimal material for lining the rock mass to secure 

strength and resilience to hydrogen leakage needs to be studied further, in particular the results 



of hydrogen embrittlement on the lining materials during long term direct contact with 

pressurized hydrogen gas. A way of testing the facility before the actual construction would be 

to use computerized simulations to test different dimensions and type of the rock mass, together 

with different types of lining and different storage pressures and temperatures.  

 

Permits, fees, and regulations should be studied before a large-scale hydrogen storage facility 

is planned, and may need to be further developed to cover the technologies concerning the 

facility. The possibility to place the electrolyzers in a place close to the electricity production to 

avoid fees concerning the public electricity grid should be investigated before planning a facility.  
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Beteckningslista  

 
Beteckning Enhet Storhet 

η % Verkningsgrad 

ṁ kg/s Massflöde 

Q W Energiflöde 

V’ m³/s Volymflöde 

T ℃/K Temperatur 

p Bar Tryck 

m kg Massa 

M  g/mol Molmassa 

n mol Substansmängd 

t s/h/dygn Tidsintervall 

H J/kg Värmevärde 

Z - Kompressibilitetsfaktor 

𝜌 kg/m³ Densitet 

R J mol-1 K-1 Allmänna gaskonstanten 

𝛴(𝑁𝑃𝑉) - Nuvärdessummefaktor 

r % Realränta 
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1. Introduktion 

I detta avsnitt behandlas bakgrund, mål, syfte och avgränsningar för rapporten.  

1.1 Bakgrund 

Fördelarna som kommer med att skifta om olika sektorers energianvändning från fossil till 

förnybar energi har länge varit eftertraktade. Tekniken har utvecklats och kan idag till stor del 

tillfredsställa efterfrågan för icke-fossil energi. Elnät och andra sektorer är dock fortfarande 

anpassade till energiflödet som fås ur fossila bränslen, som är lätt att reglera efter behov. Ett 

annat typ av system behövs dock när energikällan i sig själv inte längre är reglerad av 

människan, som är fallet vad gäller exempelvis sol- och vindkraft. Det är inte möjligt att reglera 

vindstyrkan eller solstrålning efter behov, och det är heller inte möjligt att med ekonomisk vinst 

alltid kunna sälja all el som produceras vid exempelvis stark vind. Resultatet har blivit att tillgång 

till elektricitet riskerar att bli större än efterfrågan när väderberoende elproducenter sänder ut 

stora mängder el på nätet, och elpriserna fluktuerar.  

 

Energilagring är därför en stor energipolitisk fråga i dagsläget. Det kan lägga grund för att kunna 

ta tillvara på all värdefull energi som genereras ur väderberoende källor, kan låta människan 

åter ta kontroll och kunna reglera hur mycket el som sänds ut på elnätet samt hur mycket som 

kan lagras för senare användning. Med produktion och lagring av elektrolysframställd vätgas 

kan företagen välja att producera vätgas när det inte är lönsamt att sälja elektriciteten till elnätet.  

 

Utmaningarna kring energilagring blir tydligare i takt med ett större behov för det. Småskalig 

energilagring finns i form av gaser och batterier i dagsläget, men olika faktorer gör att det inte 

alltid är optimalt att lagra energi småskaligt. Vätgas har många fördelar ur ett 

energilagringsperspektiv, eftersom det har en väldigt flexibel slutanvändning och högt 

energiinnehåll. Den lagring av vätgas som existerar idag behöver bli mer ekonomiskt och 

tekniskt effektiv för att kunna möta framtida efterfrågan, och det finns ett stort intresse på 

marknaden för att utveckla tekniken kring en storskalig vätgaslagring som lösning. Det finns 

ännu oklarheter i hur detta kan utföras på ett tekniskt, säkert, ekonomiskt, och miljömässigt 

hållbart sätt, även om lagring under mark verkar kunna bli en möjlig lösning i framtiden.  
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1.2 Mål  

 
Examensarbetets mål var att klarställa hinder och möjligheter för hur 

vätgasanläggningar kan användas som storskalig energilagring med 

präglan av innovativt tekniskt tänkande, samt säkerhet- och miljöhänsyn. 

Beräkningsmodeller för dimensionering av elektrolysörer och lagringskärl 

togs fram, där även nya lagringstekniker beaktades. Generella 

prisindikationer gjordes som funktion av hur produktion dimensioneras. 

Arbetet utfördes under 10 veckor, på Green Exergys kontor i Skellefteå. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete var att förtydliga vilka frågeställningar som 

bör tas i beaktande för att i framtiden kunna lagra vätgas storskaligt. Arbetet 

ska kunna ses som en övergripande förstudie med förslag på vidare 

utvecklingsområden.  

 

1.4 Avgränsningar 

● Endast alkaliskt elektrolysframställd vätgas kommer att behandlas.  
● Endast vätgaslagring i Norrland ingår i undersökningarna. 
● Transport av vätgas och pipelines kommer ej att undersökas med avseende på kostnad, 

säkerhet eller miljö.  
● En underhållsplan för eventuella vätgasanläggningar kommer ej att göras. 
● Endast en uppskattning av generella kostnader kring produktion och lagring kommer att göras. 
● Tillstånd och regelverk för vätgasanläggningar kommer att behandlas i mån av tid. 
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2. Teori 

Väte är det lättaste av alla grundämnen, och är med sin smak-, färg-, och luktlösa natur 

lättantändlig i atmosfärstryck och rumstemperatur. Gasen är väldigt vanlig i universum generellt 

sett, men mindre vanlig på jorden där den mest ingår i andra föreningar i naturen som till 

exempel i vatten och i kolväteföreningar (Ball & Wietschel, 2009). En väteatom består av endast 

atomkärnan och en elektron, och gasen utgörs av två väteatomer som tillsammans bildar en 

vätemolekyl. Eftersom gasen är så lätt, med en densitet på ca 0,009 g/l i rumstemperatur och 

atmosfärstryck, trycksätts vätgas nästan alltid för att kunna förvaras i en mindre volym. Under 

en temperatur på 20.3 K vid normalt tryck övergår grundämnet till flytande form och ökar då i 

densitet avsevärt till ca 70,8 g/l.  

I luft brinner vätgas i koncentrationer på ca 4-77%vol. Om gasen släpps från ett trycksatt läge 

och låtes expandera i rumsförhållande, kommer dess temperatur att öka genom ett fenomen 

känt som Joule-Thomson-effekten, vilket kan öka risken för självantändning. Väteatomen kan 

uppstå i två olika faser, Ortho och Para, där skillnaden mellan dem är riktningen som protonen i 

atomkärnan roterar i. Ortho-vätet har ett högre energivärde än Para- formen. (Ball & Wietschel, 

2009) 

Sett till sin vikt, gravimetriskt, är väte det mest energitäta bränsle som existerar. Volymetriskt är 

den inte lika energität, på grund av sin låga densitet, vilket är anledningen till att vätgaslagring 

ofta innebär både höga tryck och stora volymer.  

2.1 Produktion av vätgas 

2.1.1 Elektrolys 

Med en elektrisk ström kan ämnen delas upp i andra ämnen, på grund av deras olika 

redoxpotentialer. Metoden kallas elektrolys. För alkalisk vattenelektrolys sänks två elektroder 

ned i en alkalisk vattenblandad elektrolytvätska, ofta 20-30% kaliumhydroxid eller 

natriumhydroxid. Elektroderna är separerade med ett membran gjort av material med låg 

ledningsförmåga och permeabilitet för att hålla gaserna isär. Vatten är reaktanten i reaktionen, 

som spjälkas med hjälp av likström som passerar genom vätskan. Membranet mellan anod och 

katod är gjord av isolerande material som kan låta hydroxidjoner passera, medan 

högkonduktiva nickellegeringar oftast används för anod- och katod (Chi & Yu, 2018). Figur 1 

visar en förenklad bild av en elektrolyscell. Vatten i kombination med strömmen av elektroner 

leder till att vattnet spjälkas till syrgas och hydroxidjoner på katodsidan, enligt Formel 1, 

 

2𝐻2𝑂 + 2 𝑒− → 𝐻2 + 2𝑂𝐻− (1). 
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Hydroxidjonerna rör sig genom membranet och bildar då syre och vatten på anodsidan, enligt 

Formel 2, 

2𝑂𝐻− →  
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 2 𝑒− (2). 

 

Processens totala reaktion visas i Formel 3, 

 

𝐻2 𝑂 → 𝐻2 +
1

2
𝑂2 (3). 

 

 

 
Figur 1, Figur över hur vatten spjälkas via alkalisk elektrolys (Green Exergy 2019) 

 

 

Storleken på elektroderna dimensionerar hur mycket vatten som kan spjälkas, och således hur 

mycket vätgas som kan produceras. Eftersom elektroderna inte varieras i storlek från 

leverantör, anpassas vätgasproduktionen genom att använda flera elektrodpar tills behovet är 

täckt. Sett till den producerade vätgasens effektiva värmevärde, kan alkaliska elektrolysörer nå 
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en effektivitet på ca 65-75%, och då producera producera en 𝑁𝑚3 vätgas per 3,8-4,4 kWh 

tillförd el genom elektrolyten, vid en strömdensitet på 2-3 kA/m². En temperatur på ca 60-80 ℃ 

är vanligt för drift, med en cellspänning på 1,8-2,2 Volt. Elektrolysören kan operera i 

atmosfärstryck, eller i ett högre tryck på ca 10-30 bar, vilket kan underlätta om gasen sedan ska 

föras vidare i högt trycksatta rörledningar eller lagringskärl. Med ett högre tryck tillkommer dock 

risken att membranet mellan gaserna inte kan sluta helt tätt, i värsta fall kan syret också läcka 

över till vätgassidan och leda till en explosiv sammansättning med vätgas. För en elektrolysör i 

drift är det därför viktigt att ha ett kontrollerat tryck för att undvika läckage från vätgas till syrgas, 

och tvärtom. (Ball & Wietschel, 2009) 

 

Vattnet som används i elektrolysören behöver hålla en viss renhetsstandard, och kan därför 

behöva avjoniseras beroende på ursprung. Innan den producerade vätgasen kan användas 

vidare, bör också den renas med en scrubber och tork beroende på hur ren vätgasen måste 

vara för slutanvändning. (Ball & Wietschel, 2009) 

 

Den alkaliska elektrolysören har funnits länge på marknaden för till exempel kemisk industri, 

använder en välbeprövad teknik och har lång livstid. En nackdel med alkalisk elektrolys är dock 

att elektroderna bryts ned av elektrolyten, och kan därmed begränsa livslängden och 

vätgaskvalitet.  

 

En annan typ av elektrolysör är PEM”- polymer/proton electrolyte membrane” som också 

använder vattenspjälkning, men med ett membran av fast material eller polystyren som agerar 

som en fast elektrolyt och kan släppa genom protoner. Det isolerande membranet separerar 

gaserna väl efter spjälkning, samt opererar under ett högre tryck än alkalisk elektrolysör. 

Metoden visas i Figur2.  

 

 
Figur2, Figuren visar hur spjälkning av vatten sker via PEM-elektrolys med el från en solcell. (Hämtad från 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PEM_Elektrolyse_5.gif i maj, 2019) 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PEM_Elektrolyse_5.gif
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Ju högre trycket är, erfordras dock ett tjockare membran för att det inte ska ske 

genomträngning. Eftersom membranet förhindrar mycket av diffusionen mellan gaserna, kan 

PEM-elektolysörer leverera en väldigt ren form av vätgas. PEM-elektrolysören behöver något 

mer el för att producera samma mängd vätgas som en alkalisk elektrolysör. (IRENA, 2018) 

 

Anledningen till att PEM-elektrolysörer har börjat få mer uppmärksamhet av industrier är delvis 

för att de inte har någon korrosiv elektrolyt som den alkaliska elektrolysören har. Detta hindrar 

läckage och sänker underhållskostnaderna. En till fördel med att inte ha en elektrolytvätska är 

att vätgasen inte behöver renas lika mycket som vätgasen som utvinns med hjälp av en alkalisk 

elektrolysör. PEM-elektrolysören kan även hantera en högre strömdensitet än den alkaliska 

elektrolysören, vilket gör att den lämpar sig bra för de energitoppar som kan genereras från till 

exempel vindkraftverk.  

 

PEM-elektrolys används i dagsläget oftast i mindre skala med en effekt på ca 300 kW, även om 

det existerar PEM-elektrolysörer med effekt på flera MW. PEM-elektrolysörer är i nuläget en 

kostsammare typ av elektrolys än den alkaliska. (Waidhas, 2016) 

 

SOEC, Solid Oxide Electrolysis, är en typ av elektrolys som arbetar i hög temperatur, ca 500-

850 ℃. Den har väldigt hög verkningsgrad, kan arbeta under högt tryck om det önskas för 

vätgasens vidare ändamål, och kan vara lämplig att placera nära industrier med spillvärme. 

Intresset för denna teknologi är hög, främst eftersom den inte behöver lika mycket elektrisk 

energi för att producera samma mängd vätgas som PEM eller alkalisk elektrolys. I dagsläget är 

tekniken dock den minst välbeprövade teknologin av alla elektrolysmetoder. (Ni, Leung, & 

Leung, 2008) 

2.1.2 Andra framställningsmetoder 

 

Metan kan i en syrefri miljö under hög temperatur delas upp i sina beståndsdelar, väte och kol. 

Väte utvinns i form av gas, medan kol fälls ut i fast form. Reaktionen kallas “methane cracking” 

och kräver temperaturer på över 750∘ 𝐶, där metangasen matas in i en reaktor med en 

fluidbädd. Eftersom reaktionen sker i en syrefri miljö finns det inte möjlighet för koldioxid eller 

kolmonoxid att bildas. Kolet som separeras är av en hög renhetsgrad och kan användas till 

exempelvis stålindustrin eller andra industrier där kol är en beståndsdel. (Institute for Advanced 

Sustainability Studies; Karlsruhe Institute of Technology, 2015) 

 

En annan liknande metod som också är det absolut vanligaste sättet att utvinna vätgas på, är 

att låta en metanrik gas värmas upp och sedan med en katalysator, oftast nickel, blandas med 

vattenånga. Reaktionen ger upphov till vätgas, kolmonoxid och koldioxid, och bidrar därmed till 

växthusgaser.  
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2.1.3 Spillvärme och syrgas 

Som framgår av Formel 3 bildas förutom vätgas, även syrgas vid spjälkning av vatten i 

elektrolys. Vanligtvis tas inte syret till vara på, men det finns möjlighet att också samla syret och 

sälja vidare, för att förbättra anläggningens ekonomiska resultat. Eftersom elektrolysören 

arbetar i en temperatur som ligger över rumstemperatur, och vattenspjälkningen genererar 

värme, finns det ett överskott även på värme. Värmeflödet fortskrider kontinuerligt under drift 

och har därför möjlighet att också kunna tas till vara på för att exempelvis värma upp lokaler, 

men eftersom det handlar om relativt låga temperaturer kan värmepumpar behövas för att 

effektivt kunna ta till vara på värmen. Detta kan vara lönsamt, om kostnaden för hantering och 

värmepump inte överstiger de potentiella intäkter som värmeflödet kan generera. 

Överskottsvärmen kan annars också användas för att värma upp lokalen där elektrolysören 

står. (Raposo, 2019) 

2.1.4 Dimensionering 

Elektrolysörer dimensioneras med avseende på hur mycket vätgas som ska produceras från 

elkällan, detta bestäms av elektrolysörens kapacitet mätt i 𝑁𝑚 3/ℎ för vätgasens utflöde. Om 

det finns specifika krav på vilket tryck och temperatur vätgasen ska ha, kan också det tas 

hänsyn till. Eftersom olika elektrolysörer levererar olika renhetsgrad på vätgasen, kan antingen 

typen av elektrolysör dimensionera detta, eller så kan ett reningssystem för vätgas användas. 

Reningssystemet renar bort lutrester från vätgasen med en “scrubber”, som rent mekaniskt 

rensar lut från vätgasen. Om gasen ska användas till bränsleceller krävs en väldigt ren gas, och 

ytterligare steg kan då tas genom en tork för att garantera en helt ren vätgas utan lut- vatten- 

eller syrerester. (Nel hydrogen, 2019) 

 

Vätgasens normalvolymflöde 𝑉′𝑛 beskrivs med Formel 4, där Q avser elförbrukning och “E” 

avser energimängden för att producera en normalkubikmeter vätgas,  

 

𝑉′𝑛 = 3600 ∗
𝑄

𝐸
  (4), 

 

och massflödet för vätgas beräknas ur Formel 5 med normalvolymflödet,  

 

ṁ = 𝑉′ ∗ 𝜌 (5). 
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En specifik mängd vätgas uttryckt i volym beräknas med Formel 6, 

 

𝑉𝑛 = 𝑡 ∗ 𝑉′𝑛 (6), 
 

samt massa visat i Formel 7, 

 

 

𝑚 = ṁ ∗ 𝑡 (7), 

där t avser önskat tidsintervall.  

 

För att ta vara på syrgasen som också bildas vid spjälkning av vatten, beräknas mängden enligt 

Formel 8, genom att först beräkna substansmängden för vätgas; 

 

𝑛𝐻2
=

𝑚𝐻2

𝑀𝐻2

 (8), 

 

för att sedan beräkna massan syrgas, Formel 9, med vetskap om att en mol 𝐻2motsvarar 
1

2
𝑂2,  

 

𝑚𝑂2
= (

𝑛𝐻2

2
) ∗ 𝑀𝑂2

 (9), 

 

denna syrgas kan också samlas ihop och säljas vidare eller användas i andra processer. 

Alternativt, om det inte anses ekonomiskt lönsamt, kan syrgasen släppas ut i luften utan några 

miljö- eller hälsofarliga komplikationer. (Diéguez, o.a., 2008) 

 

För att beräkna verkningsgraden för en elektrolysör, sätts mängden el som behövs för att 

producera en viss mängd vätgas i relation till energivärdet i den producerade vätgasen, enligt 

Formel 10, 

 

𝜂𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑙𝑦𝑠ö𝑟 =  
𝐻𝐻2∗𝑚𝐻2

𝑄𝑒𝑙
 (10). 
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2.1.5 Plats för vätgasproduktion 

En elektrolysör behöver el för att kunna spjälka vatten. Elen kan tas från elnätet, men en stor 

fördel kan ligga i att elektrolysören placeras så att den kan nyttja el från ett icke-

koncessionspliktigt nät. Detta innebär att elen kan nyttjas direkt från exempelvis en 

solcellsanläggning eller en vindkraftspark, utan att påverkas av avgifter som tillkommer om elen 

tas från det allmänna nätet. I ett fall där en vätgasanläggning kan kringgå koncessionsplikten, 

räknas alltså elektrolysören som en del av anläggningen och bildar ett så kallat internt nät. 

Kriterierna för att det interna nätet ska bli fritt från koncessionsplikt presenteras av 

energimarknadsinspektionen och kräver bland annat att området som avses frias från 

koncessionsplikt bör vara begränsat med avseende på yta och elproduktion. För exempelvis 

vindkraftverk är bestämmelsen att det interna nätet är fritt från koncessionsplikt så länge de 

olika elektriska produktionsenheterna på området är del av samma funktionella enhet. 

(Energimarknadsinspektionen, 2019) 

 

Eftersom spjälkning av vatten kräver vatten, är det också av vikt att den planerade 

vätgasanläggningen har en säker källa till vatten under produktionstiden, utan att störa miljön. 

Om en stor vätgasproduktion planeras, bör det även tas i beaktande att elektrolysörer, 

lagringskärl och annan utrustning kan behöva en stor markyta.  

2.2 Kompression 

För att komprimera ett kilogram vätgas med atmosfärstryck till 200 bars tryck, behövs cirka 10-

15 MJ. För att ytterligare komprimera gasen, från atmosfärstryck till 700 bar, är motsvarande 

energiåtgång ca 17-20 MJ. (Ball & Wietschel, 2009) 

I dagsläget används oftast mekaniska kolvkompressorer för att komprimera vätgasen, där en 

viss mängd gas leds in i en bestämd volym, och volymen sedan minskas genom ett mekaniskt 

kolvarbete. Kompression av vätgas är en energikrävande process på grund av dess initialt låga 

densitet, och kan kräva en stor andel av gasens lägre värmevärde beroende på hur mycket den 

ska komprimeras. För att väte ska försättas i flytande fas krävs en process av flera stadier där 

kompressorer, värmeväxlare och expansionsmotorer samverkar för att sänka temperaturen till 

den krävda 20K, för att kokpunkten ska passeras. (Ball & Wietschel, 2009) 

 

2.3 Lagring 

Lagring av vätgas kan antingen ske i gasform i låga tryck, gasform i höga tryck, flytande form, 

hydridformat, eller lagring i fasta material. I dagsläget tillämpas vanligen lagring som högt 

trycksatt gas, eller vätskeform. Högtryckståliga kompositmaterial eller stål utgör oftast skrovet 

för lagringskärlet för gaser rent allmänt, och så även för vätgas. På insidan av 

kompositmaterialet finns en typ av lining, ofta en polymer eller metall för att täta för läckage. 

Utanpå lagret av kompositmaterial finns ännu ett skal för att skydda kärlet, ofta av plast. Det 

finns lagringskärl som är mer lämpade för stationär lagring, medan andra är lättare att 

transportera och kan ses som ett alternativ till pipelines. (Ball & Wietschel, 2009) 
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För att helt kunna säkerställa en syrefri miljö när kärlen fylls med vätgas, fylls de först med en 

inert gas, oftast kvävgas. När kärlet är helt fyllt med kvävgas hålls det i ett lätt övertryck för att 

förhindra att luft sugs tillbaka in i kärlet. Kvävgasen blandas med luften i behållaren, och sedan 

töms blandningen ut på motsatt sida från inloppet. Processen kan upprepas tills behållaren är 

helt syrefri, då vätgasen kan fyllas på i takt med att kvävgasen töms ut. På detta vis kan det 

säkerställas att inget syre finns i miljön, och därmed ingen risk för en explosiv sammansättning 

av vätgas och syre i kärlet. (Hydrogen Tools, 2019) 

 

Tankar med flytande väte tillämpas mest som raketbränsle och har något annorlunda regelverk 

kring lagring än vad gasformen har. Flytande väte har fördelen att densiteten är hög, jämfört 

med dess gasform, vilket öppnar för en mer platseffektiv lagring. Nackdelen med att lagra väte i 

flytande form är att ca. en tredjedel av dess lägre energivärde går åt till kylningen som behövs 

till fasomvandlingen. Ytterligare ett problem är att vätgasen sakta förångas, vilket i dagsläget 

inte kan motverkas. När gasen är lagrad i flytande form, uppstår en övergång från“ortho” till 

“para”-fas, vilket är en exoterm reaktion som således genererar värme och förångar en viss del 

av vätet. (Ball & Wietschel, 2009) 

2.3.1 Lagringskärl 

Lagringskärlen för vätgas är oftast cylindriska, gjorda av material och behandlingsmedel som 

mest beror på vilket tryck och genomträngning de ska motstå från gasen. Risker med för snabb 

påfyllning är överfyllning, övertryck och överhettning, detta bör därför utföras med utförliga 

kontroller.  

 

Tidigare beskrivna formler för dimensionering av elektrolysör syftar till normalvolym, alltså 

vätgasens volym vid rumstemperatur och atmosfärstryck. Densiteten varierar dock, eftersom 

lagringsförhållandet är annorlunda sett till förhållanden under elektrolys. Volymen som 

lagringskärlet måste ha för att lagra en viss massa vätgas beror av temperatur och tryck, samt 

kompressabilitetsfaktor Z, som i sin tur också varierar med tryck och temperatur. Z beskriver 

gasens avvikelse från beteendet som en ideal gas hade uppvisats, och måste tas i beaktande 

för att kunna använda ideala gaslagen. (Elfgren, 2016) 

Formel 11 beskriver hur gasens volym beror av dessa parametrar,  

 

𝑉 =
𝑍∗𝑚∗𝑅∗𝑇

𝑀∗𝑝
 (11), 
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och Formel 12 beskriver samma förhållande med densitet utlöst, 

 

𝜌 =
𝑍∗𝑅∗𝑇

𝑀∗𝑝
 (12). 

 

 

När en känd massamängd vätgas ska lagras, kan antingen trycket ändras för att minska 

lagringsvolymen på det erforderliga kärlet, eller så kan kärlets volym dimensioneras om gasen 

ska lagras vid ett speciellt tryck. Figur3 visar hur vätgasens densitet beror av tryck för olika 

isotermer, och tabell 1 visar värdena på vilka plottarna i Figur 3 baserats.  

 

 
Figur 3. Figuren visar densiteten för vätgas som funktion av tryck vid olika temperaturer. (Raposo, 2019) 
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Tabell 1. Tabellen visar densitet för vätgas vid olika tryck och temperaturer. (Raposo, 2019) 

    
Pressure 

(MPa)    

Temperature (oC) 0.1 1 5 10 30 50 100 

-255 73.284 74.252      

-250 1.1212 68.747 73.672     

-225 0.5081 5.5430 36.621 54.812 75.287   

-200 0.3321 3.3817 17.662 33.380 62.118 74.261  

-175 0.2471 2.4760 12.298 23.483 51.204 65.036  

-150 0.1968 1.9617 9.5952 18.355 43.079 57.343  

-125 0.1636 1.6271 7.9181 15.179 37.109 51.090 71.606 

-100 0.1399 1.3911 6.7608 12.992 32.614 46.013 66.660 

-75 0.1223 1.2154 5.9085 11.382 29.124 41.848 62.322 

-50 0.1086 1.0793 5.2521 10.141 26.336 38.384 58.503 

-25 0.0976 0.9708 4.7297 9.1526 24.055 35.464 55.123 

0 0.0887 0.8822 4.3036 8.3447 22.151 32.968 52.115 

25 0.0813 0.8085 3.9490 7.6711 20.537 30.811 49.424 

50 0.0750 0.7461 3.6490 7.1003 19.149 28.928 47.001 

75 0.0696 0.6928 3.3918 6.6100 17.943 27.268 44.810 

100 0.0649 0.6465 3.1688 6.1840 16.883 25.793 42.819 

125 0.0609 0.6061 2.9736 5.8104 15.944 24.474 41.001 

 

När densiteten och mängden vätgas mätt i massa bestämts som funktion av lagringskärlets 

volym och lagringstryck, kan fylltiden för lagringskärlet för ett visst massflöde beräknas med 

Formel 13, tillsammans med lagringskapacitet i massa utlöst ur Formel 11, 

 

𝑡𝑓𝑦𝑙𝑙 =
𝑚𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠,𝑙𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘ä𝑟𝑙

ṁ𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠,𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑙𝑦𝑠ö𝑟
 (13), 

 

som alltså beskriver tiden det tar att fylla ett lagringskärl med en viss lagringskapacitet med 

vätgas, under ett visst massflöde av vätgas från en elektrolysör.  

 

Eftersom kompressionen av vätgas efter elektrolys kan ske i en snabbare takt än själva 

produktionen av vätgas, behöver det ständigt finnas en buffert på vätgas från första 

förvaringstanken, för att minska eventuella driftstopp för kompressorerna. Dessa bufferttankar 

brukar levereras från elektrolysörtillverkaren tillsammans med elektrolysören. (Raposo, 2019) 
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2.3.2 Lagring av gas under jord 

För lagring av gas under jord gäller generellt att gasen på något sätt måste hållas från att läcka 

ut till omgivningen. Beroende på vilken typ av gas det är och vilken typ av underjordisk 

formation som finns att tillgå, kan denna typ av tätning se annorlunda ut. Teknologin att lagra 

under jord skulle kunna ha fördelarna att temperaturen är mer jämn än ovan jord, trycket är 

högre, eventuellt gasläckage kan upptäckas lättare i och med att gasen måste passera 

omgivande bergmassa innan det når luften. Gaslagring under jord stör inte utsikten i och med 

att det är under mark, bergmassan kan agera tryckutjämnande så att inte lika stor kostnad 

måste läggas på själva metallkonstruktionen.  Om gaslagring sker i exempelvis nedlagda gruvor 

kan stora volymer som annars inte fyller någon nytta faktiskt användas till något.  

2.3.2.1 Saltgrottor 

Saltgrottor används som lagringsutrymmen av gas på grund av saltets naturliga förmåga att 

sluta tätt mot gasläckage, och att saltet inte reagerar med gasen som lagras. Gaslagring av 

kolvätebaserade gaser sker i saltgrottor i dagsläget i exempelvis Texas, USA, och i Teesside, 

Cheshire, och East yorkshire, England. Saltgrottor är dock inte tillgängliga på många platser, 

och på grund av vattenavdunstning från grottan in i gasen, måste gasen som lagras underhållas 

genom torkning. En saltgrotta skapas genom så kallad “solution mining” där saltet löses upp i 

exempelvis vatten som sprutas in, och sedan töms det saltmättade vattnet ut igen och lämnar 

en formation. Om den saltrika marken har en hög andel olösliga material inbäddat i saltet, kan 

det dock bli svårt att kontrollera exakt hur formationens slutresultat blir. (The Energy 

Technologies institute, 2018).  

2.3.2.2 Inklädda bergrum 

Gaslagring i bergrum ställer krav på någon typ av tätning för att förhindra läckage av gasen. 

Gasen som lagras behöver ofta vara trycksatt, och trycket kan innebära en ökad risk för 

sprickbildning och därmed läckage genom bergmassan (Letcher, 2016). Tekniken finns i 

dagsläget tillgänglig för lagring av naturgas eller andra kolvätebaserade gaser, som omfattar en 

inklädd bergmassa under mark. Då används stål som det innersta lagret mot gasen, och sedan 

ett glidskikt för att skydda mot friktion mellan stållagret och ett ytterligare lager av betong. Ofta 

förekommer även fler lager, innan den naturligt förekommande bergmassan agerar som det 

yttersta lagret, sett inifrån ut från själva gasen. Stål, betong, sprutbetong och bitumen är vanliga 

material att använda. Ett exempel på en sådan anläggning med biogas är “Skallen gas storage 

facility”, ägt av Swedegas och beläget i Halland, Sverige. Bergrummet är utgrävt för ändamålet 

och kan lagra upp till 10 miljoner normalkubikmeter biogas, vid ett tryck på omkring 200 bar. 

Stålet gör att gaslagringsrummet är helt tätt mot läckage, och det behövs därför inte rengöras 

eller underhållas regelbundet. (Swedegas, 2019) 

Inklädningen ligger som ett mellanlager mellan gas och bergmassan, och bör vara duktilt nog att 

motstå sprickbildning vid de tryckskillnader som kan uppstå i gasen vid olika lägen i 

påfyllnad/uttömningscykeln. Detta är en väldigt viktig aspekt om vätgas avses lagras i bergrum 

på samma sätt som bio/naturgas i det tidigare exemplet.  
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Stål riskerar, vid närvaro av vätgas, att bli mer sprött i ett fenomen känt som 

vätgasförsprödning. Väteatomerna  diffunderar in i stålet och stör dislokationsrörligheten, vilket 

leder till en mindre duktil metall och skulle kunna vara en risk för hela strukturen. (Kirchheim & 

Pundt, 2014) 

 

För att sluta bergrummet, kan ett “lock” av bergmassa tillföras över öppningen till bergrummet. 

Detta “lock” behöver kunna stå emot trycket från vätgasen, för att förhindra läckage. Massan 

och formen av locket behöver alltså dimensioneras för detta.  

 

En rapport från University of Maribor, (Kravanja & Žlender, 2010), behandlar en 

optimeringsmodell för naturgaslagring i ett inklätt bergrum av kalksten i Slovenien, där optimalt 

tryck och utformning för naturgaslagring bestäms genom diverse datorprogram för geomekanik. 

Rapporten fastställer att optimalt tryck för lagring är ca 175 bar, i ett 50-100 meter djupt bergrum 

och med 10-50 meter i horisontellt tvärsnitt. Inklädningen av armerad betong bestämdes till 

minst 2 meter för optimalt skydd mot läckage, med en 12-15mm stålplåt mot själva gasen. Med 

en tunnel ner från markytan nämns det i rapporten att optimalt djup för bergrummets start är ca 

100-300 meter under mark.  

 

För att beräkna den, för vätgaslagring, brukbara volymen i ett cylingriskt bergrum av en viss 

storlek, måste inklädningens och lockets tjocklek bestämmas. Därefter kan innervolymen 

beräknas med Formel 14, 

 

𝑉𝑖,𝑏𝑒𝑟𝑔𝑟𝑢𝑚 = (𝑟𝑏𝑒𝑟𝑔𝑟𝑢𝑚 − 𝑏)2 ∗ 𝜋 ∗ (ℎ𝑏𝑒𝑟𝑔𝑟𝑢𝑚 − 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘) (14), 

 

där “h” står för bergrummets djup, “t” för tjocklek, och “r” radie.  

 

Volymen av armeringen i betongen bestäms med Formel 15, 

 

𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑉𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔 ∗ 𝑛𝑎𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 (15), 

 
där n avser volymsandelen armering som önskas.  

 

Mängden vätgas som sedan kan lagras i detta bergrum beror av vätgasens densitet, och 

därmed trycket. Med massan utlöst ur Formel 11 kan fylltiden beräknas med Formel 13.  

 

Kvävgasen som används för att rena bergrummet beräknas med Formel 16, 

 

𝑉𝑁2 = 𝑛 ∗ 𝑉𝑙𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔 (16), 

 

där 𝑉𝑁2 avser totala volymen kvävgas som behövs för reningen, n antalet gånger som 

bergrummet måste fyllas med kvävgas för att det ska vara helt syrefritt, och 𝑉𝑙𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔 är 

lagringskärlets volym.  
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2.3.4 Adsorbtion och hydrid 

Vissa porösa material kan användas för att låta vätemolekylen bindas genom van der Waal-

bindning till materialet. Ett poröst material har en större specifik yta än ett icke-poröst material, 

och gör att mer vätgas kan bindas. Metoden kräver att vätgasen kyls ned och komprimeras för 

att stanna i adsorbtionsmaterialet, som ofta består av porösa kol- eller polymermaterial. Den 

exoterma reaktionen som sker mellan vätemolekylen och adsorbtionsmaterialet gör att 

processen behöver kylas ned för att adsorbtionen ska kunna fortsätta. Tekniken är relativt 

omogen och utförs i dagsläget mest på laboratorienivå. (Andersson & Grönkvist, 2019) 

 

Utöver den fysiska bindningen som används, adsorbtion, kan även en kemisk bindning 

användas för att lagra vätgasen. Metallhydrider kan användas för att låta vätgas kemiskt 

reagera med dem, och på så vis lagras hydridjoner. Tekniker använder antingen termolys, som 

spjälkar vatten med hjälp av värme, eller hydrolys som spjälkar vatten med hjälp av elektricitet.  

Tekniken för att låta vätgas adsorberas in i porösa material är i dagsläget inte tillräckligt mogen 

för att kunna tillämpas i industrin. Dock har tekniken möjlighet att lagra stora mängder vätgas på 

en liten volym, speciellt om den tillämpas på pulveriserade material där den lilla vätemolekylen 

kan rymmas. (Andersson & Grönkvist, 2019) 
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2.4 Hälsa, miljö och säkerhet 

2.4.1 Säkerhet 

Vätgas är en explosiv gas i kontakt med luft. Den låga antändningsenergin och det stora 

detoneringsintervallet leder till risk för självantändning. (Ball & Wietschel, 2009).  

 

Hantering av vätgas omfattas därför av diverse direktiv, som exempelvis ATEX-direktivet 

utvecklat av europeiska kommissionen. (European Commission, 2019) 

Direktivet omfattar krav på anläggningar i en potentiellt explosiv miljö ur hälsa- och 

miljösynpunkt, och följs upp av en rad svenska lagar, föreskrifter och förordningar. Några 

exempel på dessa är arbetsmiljölagen, ellagen, arbetsmiljöverkets föreskrifter och förordningen 

om elektrisk materiel. CE-märkning bör göras på produkter som tillhandahålls från tillverkare, för 

att säkerställa att alla direktiv efterföljs. 

 

Tillverkning och lagring av vätgas påverkas av standarden ISO 31000- riskhantering- 

vägledning, som kan integreras i riskhanteringen och förhindrandet av olyckor i olika delar av en 

vätgasanläggning. Den kan användas för att skapa modeller och system för hur riskerna ska 

behandlas och vem/vilka som ansvarar för det. (Samhällssäkerhet, SIS/TK 494, 2019) 

 

SÄIFS 2000:4, “ Sprängämnesinspektionens föreskrifter om cisterner, gasklockor, bergrum och 

rörledningar för brandfarlig gas” Presenterar en rad föreskrifter som i hög grad påverkar 

vätgasanläggningar från produktion till lagring och transport av vätgasen. Föreskrifterna 

omfattar specifika krav på hur de påverkade aspekterna ska behandlas.  

 

Utmattning och korrosion kan ske i behållare och rörledningar. Detta kan vara en stor risk, 

eftersom hållfastheten då kan minska och öka risken för sprickor och att konstruktionen brister. 

Detta förstärker relevansen i att tidigare nämnda lagar och föreskrifter efterföljs, med en 

strukturerad förebyggelse och efterföljning om någon olycka skulle inträffa.  

 

Någon typ av säkerhetssystem för att upptäcka läckage av vätgas  bör också finnas i 

konstruktionen, både vid produktion i elektrolysören och vid lagring av vätgas. Eftersom vätgas 

ofta lagras i högt tryck kan en lösning för att upptäcka läckage vara att kontrollera trycket 

kontinuerligt, men eftersom gasen är lukt- och färglös kan den vara svårare att upptäcka än 

läckage från andra gaser. Det finns även sensorer som kontinuerligt upptäcker förändringar i 

vätgaskoncentration i syrerik miljö. För eventuell vätgaslagring i bergrum kan metoden att mäta 

tryckändringar och på så sätt upptäcka läckage implementeras direkt i dräneringsrören som 

används för att leda bort grundvattnet i bergmassan. (Johansson, Spross, Damasceno, 

Johansson, & Stille, 2018) 

EMC- elektromagnetisk kompatibilitet och LVD-lågspänningsdirektivet är också exempel på EU-

direktiv som måste efterföljas för en vätgasanläggning, som ställer ytterligare krav på korrekt 

CE-märkning. (Arbetsmiljöverket, 2006) 
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2.4.2 Miljö 

Elektrolys behöver, som bekant, vatten för att kunna bilda vät- och syrgas. Beroende på 

vattenflödet som behövs, och källan som vattnet tas ifrån, kan det vara en miljörisk när stora 

mängder vatten används. Det skulle exempelvis kunna torka ut vattendrag och/eller sjöar och 

påverka både växt- och djurriket som livnär sig på vattnet i det området.  

 

Kemikalieinspektionen är en svensk myndighet som har utvecklat direktivet RoHS, “Restriction 

of the use of certain Hazardous Substances in Electric and Electronic Equipment”, som 

behandlar miljö- och hälsopåverkan av elektronisk utrustning vid tillverkning och 

avfallshantering. Elektrolysörer med sina elektroder påverkas av detta direktiv både vid 

tillverkning och återvinning och behöver CE-märkas för att säkerställa att de olika aspekterna av 

direktivet uppfylls.  

2.4.3 Hälsa 

Risker med direkt arbetsmiljö vid elektrolys och vätgaslagring består till betydande del av 

hanteringen av lut som används som elektrolyt, och kvävgas som används för att säkerställa en 

helt syrefri miljö vid vätgashantering. Kaliumhydroxiden som oftast används som elektrolyt är 

frätande och farlig för förtäring, vilket kan vara en arbetsrisk för de som handskas med 

vätgasframställning. (LabService, 2014) 

 

Eftersom en helt syrefri miljö måste säkerställas vid vätgaslagring, finns en arbetsmiljörisk där 

syrebrist kan inträffa vid inandning. Kvävgasen som används för att garantera syrefri utrustning, 

tränger undan en så stor del av syret att det kan vara livshotande för en människa att vistas i 

den miljön.  

 

Maskindirektivet omfattar risker för arbetsmiljöskador för de som arbetar med maskiner, och 

ställer krav både på tillverkare och användare. CE-märkning används för att säkerställa att 

produkter som omfattas av direktivet uppfyller de krav som medförs. (Arbetsmiljöverket, 2006) 
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2.5 Användningsområden 

2.5.1 Bränsleceller, “power to- power” 

En bränslecells teknik innebär att omvandla kemisk energi till elektrisk energi. I en bränslecell 

finns ett membran som tillåter protoner att passera och sätts mellan en katod och anod, där 

själva reaktionen sker. På samma sätt som en PEM-elektrolysör är elektrolyten tillverkad av en 

polymer som bara släpper igenom de positivt laddade vätejonerna, alltså protoner. Vätgasen 

matas in med högt tryck på bränslecellens anodsida, där den delas upp i protoner och 

elektroner med hjälp av en katalysator, enligt Formel 17, 

 

2𝐻2 → 4𝐻+ + 4𝑒−
 (17). 

 

Protonerna passerar genom membranet, medan elektronerna först leds vidare och kan med sin 

elektriska energi driva en extern krets- som motorer eller i andra elektriska applikationer. När 

elektronerna sedan leds till katodsidan, slås de samman igen med protonerna. Syrgas från 

luften passerar på katodsidan genom katalysatorn, och delar upp molekylen till två negativt 

laddade syreatomer. Denna negativa laddningen drar till sig den positiva laddning som 

vätejonerna har och de bildar då tillsammans, enligt Formel 18, vatten som är bränslecellens 

restprodukt, 

 

𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− → 2𝐻2𝑂 (18). 

 

Den totala reaktionen beskrivs med Formel 19, 

 

2𝐻2 + 𝑂2 → 2𝐻2𝑂 (19). 
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Förloppet beskriver reaktionerna för en bränslecell, men vanligtvis radas ett antal celler upp 

som en “cell stack”, för att generera tillräckligt med ström för det som önskas. Reaktionen 

medför också att det bildas en mängd energi i form av värme, som kan tas tillvara på på det sätt 

som önskas. Processen visas i Figur 4.  

 

 
Figur 4. Figuren visar hur en bränslecell fungerar. (Hämtad från 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proton_Exchange_Fuel_Cell_Diagram.svg i maj, 2019) 

 

2.5.1.1 Transportsektor 

I dagsläget implementeras vätgas-bränsleceller på många delar av transportsektorn, även om 

vätgasdrivna fordon utgör en liten andel av det totala antalet fordon som existerar. Det finns i 

dagsläget vätgasdrivna personbilar men också större fordon som bussar, lastbilar, truckar och 

även tåg. Transportsektorn utgör en väldigt viktig del i processen av att göra dagens samhälle 

mindre beroende av fossila bränslen, vilket har lagt grunden för att utveckla vätgas som möjligt 

drivmedel. Som tidigare beskrivet, alstrar en bränslecell ström. Ett vätgasdrivet fordon har en 

tank med vätgas, som med hjälp av luftens syre utvinner en elektrisk ström via en bränslecell 

som driver den elektriska motorn (Vätgas Sverige, 2019). En schematisk bild av processen 

visas i Figur 5.  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proton_Exchange_Fuel_Cell_Diagram.svg
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Figur 5. Figuren visar en vätgasbils process med bränslecell och elmotor. Hämtad 2019-05-30 från 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Fuelcell.jpg 

 

Eftersom mängden ström som produceras är proportionerlig till hur mycket vätgas som delas 

upp i sina beståndsdelar, beror bilens räckvidd på hur mycket vätgas som kan transporteras på 

fordonet.  Som bekant har vätgas en väldigt låg densitet, och skulle därför i atmosfärstryck 

innebära väldigt stora volymer för att kunna driva ett fordon en längre sträcka. Vätgasen 

trycksätts därför och transporteras på fordonen i tankar som vanligen är gjorda av 

kompositmaterial för att hålla nere vikten. (Singh, o.a., 2015) 

 

Vätgas kan förutom som drivmedel för en bränslecell, också fungera som drivmedel för en 

förbränningsmotor. Också där transporteras gasen med på fordonet och förbränns på ett sätt 

liknande bensinbilar, med nackdelen att verkningsgraden för förbränningsmotorer är relativt låg. 

Mindre lyckade projekt har även utförs där flytande vätgas används i stället för trycksatt gas i en 

förbränningsmotor. Trots en högre energitäthet sett till volym och en lägre massa jämfört med 

trycksatt gas, har flytande väte många nackdelar. Som tidigare nämnt krävs ca 40% av 

vätgasens lägre energivärde för att kyla ned gasen till flytande fas, då även läckage och 

avdunstning sker i en större grad. Förbränningsmotorer kan även behöva göras om för att 

passa den typ av förbränning som vätgas innebär, vilket innebär att en helt ny motor kan 

behöva göras istället för att använda konventionella förbränningsmotorer som används med 

exempelvis bensin i dagsläget. Dessa aspekter, kombinerat med det faktum att 

förbränningsmotorer är väldigt ineffektiva, gör att teknologin inte är så utspridd i dagsläget. 

(hydrogencarsnow, 2019) 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Fuelcell.jpg
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2.5.1.2 “off grid”-koncept 

En vätgasdriven bränslecell alstrar el som är oberoende av elnätet. Detta kan utnyttjas för alla 

ändamål där det är kritiskt att ha elförsörjning om elnätet av någon anledning inte kan leverera. 

Exempelvis för sjukhus eller andra känsliga byggnader kan det finnas intresse av att ha någon 

typ av backup-elförsörjning, och kan på så vis vara en möjlig kund för vätgas. Istället för att ha 

en fossilt beroende backup, kan i så fall bränslecellen ge en tyst och klimatneutral energikälla. 

 

Om kostnaden i framtiden sjunker för vätgas och bränsleceller, kan off grid-konceptet vara en 

möjlig lösning för alla som av olika anledningar behöver göra sig fri från det allmänna elnätet.   

2.5.2 Förbränning 

En förstudie gjordes år 2018 för att byta ut det nvarande startbränslet, olja, på Skellefteå Krafts 

biobränslepanna i Hedensbyn mot vätgas. Studien visade på olika scenarion där vätgas 

tillverkas med hjälp av vattenspjälkning genom elektrolys, och sedan lagras på plats. 

Lönsamhet uppnåddes bara i det scenario där ett överskott av vätgas producerades, utöver 

ersättningen för den befintliga oljan, och sedan såldes vidare. Investeringen visade sig dock 

vara starkt påverkat av hur elpriset i framtiden kan komma att fluktuera. (Raposo, 2018)  

2.5.3 Raketbränsle 

Förbränning av vätgas har inte visat sig vara effektivt för landburen transport, men det används 

aktivt som bränsle för raketer. Flytande väte förbränns då i närvaro av flytande syre, som ger en 

starkt explosiv förbränning. Värmedifferensen mellan de flytande gaserna och omgivningen vid 

lagring innebär att gasens temperatur sakta kommer att öka, och gasen kan nå sin kokpunkt 

och därmed börja avdunsta. På så vis försvinner en stor del av den lagrade gasen och 

kostnaden blir hög. (NASA, 2019) 

 

Ny teknik tillåter dock en mer kontrollerad lagring av flytande vätgas, där en typ av aktiv frys 

leder bort den värme som successivt tillförs vätgasen. Detta hindrar gasen från att nå sin 

kokpunkt och börja avdunsta, med mindre förluster och en ekonomisk vinning som resultat. 

(NASA, 2019) 

2.5.4 Direktreduktion 

En stor industri som i framtiden kan ha behov av stora mängder vätgas, är den svenska 

ståltillverkningen. SSAB, Vattenfall och LKAB driver projektet HYBRIT- “Hydrogen Breakthrough 

Iron Making Technology”, som syftar till att minimera koldioxidutsläppen i stålindustrin. 

Konceptet omfattar elektrolys av el från förnybara källor, som kan användas som direkt 

reduktionsmedel i processen. Den råa järnmalmens oxidrika natur planeras genom HYBRIT att 

reagera med vätgas istället för kol vid reduktion av syre, och bildar då vatten istället för 

koloxider. Reaktionen kallas direktreduktion. Vattenfall väntas stå för förnybar energi som 

används till framställningen av vätgas, medan LKAB producerar fossilfri järnmalmpellets. 

Teknologin förväntas ersätta den 1000 år gamla tekniken som än idag använder konceptet med 
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en masugn i kombination med kol och koks, som länge varit en betydande bidragare till 

Sveriges koldioxidutsläpp. (Jernkontoret, 2019) 

2.5.5 Biogas-metanisering 

Teknik existerar i dagsläget där vätgas används för att rena biogas från koldioxid i organiskt 

nedbruten biomassa till metan. Biogas består av en varierande mängd metangas, och en 

mindre andel koldioxid. Mikroorganismer kan i en bioreaktor leda den kemiska reaktionen där 

växthusgasen koldioxid tillsammans med vätgasen görs om till ren metan, med syre som 

restprodukt. Även om metan också är en såkallad växthusgas, är den inte ett lika stort problem 

som koldioxid. Med hjälp av vätgas skulle denna process kunna reducera mängden koldioxid i 

biogasen och öka andelen metan. Teknologin skulle kunna agera som en övergång mellan det 

fossilberoende samhället idag till en framtida fossilfri energiförsörjning. (Hydrogenics, 2019) 

2.5.6 Industri  

I industrin används vätgas ofta för produktion av ammoniak och andra kemiska substanser. 

Detta gör att exempelvis lantbruksindustrin kan vara en kund för att köpa in vätgas, för att 

producera gödsel med hjälp av vätgasframställd ammoniak. Lantbruksindustrin är dagsläget 

den största konsumenten av vätgas. I raffinaderier används vätgas för att omvandla råolja till 

drivmedlen bensin och diesel, och för tillverkning av väteperoxid används väte som 

reduktionsmedel. Härdning av fetter behöver också vätgas där omättat fett vid hög temperatur 

bildar härdade fetter i reaktion med vätgas. Läkemedelsindustrin använder vätgas till diverse 

produkter. (AGA, 2019) 

2.8 Andra energilagringsmetoder 

2.8.1 Pumpkraftverk 

Pumpkraftverk omfattar en teknik där elektricitet driver en pump som trycker upp vatten till en 

högre höjd. Energin är då lagrad i form av vattnets lägesenergi, och kan utnyttjas på samma 

sätt som ett vattenkraftverk fungerar med en turbin och generator för elgenerering. En optimal 

placering för ett pumpvattenkraftverk kräver två separata vattenmassor med ett så stort vertikalt 

avstånd som möjligt, med ett samtida kort horisontellt avstånd. Detta ställer vissa krav på den 

geografiska placeringen av ett sådant kraftverk, men i övrigt är det en relativt enkel och 

välbeprövad teknik med stor energilagringskapacitetet. Systemet har en relativt hög 

verkningsgrad på ca 70-80% från el till el och är även den energilagringsmetod som står för 

störst andel lagrad energi i världen idag. En vanlig kritik som tekniken får är att miljön i den 

direkta omgivningen blir påverkad negativt av pumpvattenkraftverk. (Kungliga 

ingenjörsvetenskapsakademin, 2015) 
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2.8.2 Tryckluft 

Energilagring i tryckluft använder eldrivna kompressorer för att komprimera luft när överskottsel 

finns. När behov för el uppstår, värms den trycksatta luften upp och leds genom en turbin efter 

expansion i kombination med en elgenerator. Energiförlusterna vid komprimeringen leder till 

teknikens relativt låga verkningsgrad på 42-54%, som dock kan höjas om värmen tas tillvara på. 

(Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, 2015) 

2.9 Ekonomi  

För att värdera framtida in- och utbetalningar till dess värde idag, kan nuvärdemetoden 

användas. Formel 20 beskriver nuvärdessummefaktorn, som kan multipliceras med årligt 

återkommande in-eller utbetalningar för att avgöra dess värde idag, 

 

𝛴(𝑁𝑃𝑉) =
1−(1+𝑟)−𝑛

𝑟
 (20), 

 

där “r” är realränta och “n” är antalet år. Ett estimerat pris per kilo producerad vätgas kan sedan 

beräknas med nuvärdesummefaktorn i Formel 21, 

 

𝑃𝑟𝑖𝑠/𝑘𝑔 𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠 =
(𝐶𝑖𝑛𝑘ö𝑝+𝛴(𝑁𝑃𝑉)∗((𝑄𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑙𝑦𝑠ö𝑟+𝑢𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔∗𝐶𝑒𝑙+𝐶𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛∗𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛)∗𝑡)+𝐶𝑁2∗𝑚𝑁2∗𝑑) 

𝑚𝐻2,å𝑟𝑙𝑖𝑔∗𝑛∗𝑡
 (21), 

 

där c är kostnader per enhet, Q är årligt energibehov för elektrolysören, m är massa, d är antal 

driftstopp per år och t är tillgängligheten. (Avdelningen för drift och underhåll, Luleå tekniska 

universitet, 2014).  
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3. Metod 

Detta kapitel behandlar de olika delarna som ingått i metodiken för att utföra arbetet.  

3.1 Informationssökning 

Arbetet inleddes med att en djupgående litteraturstudie genomfördes. För att hitta information 

som utgjorde grund för den teoretiska aspekten till detta arbete, användes främst LTU’s databas 

tillsammans med relevanta sökord. När en generell förståelse erhållits för väte som grundämne, 

fortsatte undersökningen med informationssökning kring elektrolystekniker, 

användningsområden, lagringstekniker och så vidare. Parallellt med den senare delen av 

informationssökningen, när information skaffats kring elektrolysteknik och lagring, påbörjades 

beräkningarna för vätgasproduktion. Formlerna har hämtats från samma källa, (Elovsson & 

Alvarez, 1996), om inte annat framgår.  

3.2 Beräkningar och modeller 

För att göra beräkningsmodellen för dimensionering av elektrolysör användes google sheets. En 

parameter med effektiv ström genom elektrolysören gjordes, med motsvarande volymflöde och 

massflöde för vätgas, enligt Formel 4 och 5. En tidsparameter lades också till, med 

motsvarande definitiv vätgasmängd för det aktuella tidsintervallet, enligt Formel 6 och 7. 

Vattentillförseln lades till, där ett förhållande med 0,009:1 sattes till åtgången för vattnets 

volymflöde sett till vätgasproduktionens volymflöde. Definitiv vattenmängd under ett visst 

tidsintervall och beräknades också, med faktor 0,009:1 sett till vätgasmängd. Med hjälp av 

vätgasens effektiva värmevärde kunde den producerade energimängden beräknas, och sättas i 

relation till strömtillförsel i form av en verkningsgrad, enligt Formel 10.  

 

Volymen för producerade vätgasen beräknades som en funktion av vilket tryck som gasen ska 

komprimeras till vid lagring, enligt Formel 11. Temperatur för vätgasen vid lagring sattes till 25∘

𝐶, och motsvarande värden för densiteter vid olika tryck togs från Tabell 1. På så vis kunde 

lagringskärl dimensioneras efter erhållen volym på den komprimerade vätgasen. En testfunktion 

gjordes också där olika volymer på lagringskärl kunde matas in vid olika tryck och en 

vätgasmängd erhölls i massa, utlöst ur Formel 11, för att beskriva hur stor massa vätgas som 

kan lagras i det lagringskärlet. Till den funktionen lades även en beräkning, Formel 13, på hur 

lång tid det tar att fylla kärlet med vätgas, som en funktion av produktionsmassflöde och 

lagringskapacitet i massa från elektrolysören. Molmassor, densitet och energivärden togs ur 

samma källa (Elfgren, 2016).  

 

Utformningen av testmodellen för lagringskapacitet i ett bergrum baserades delvis på den 

tidigare, i kapitel 3.3.2.2, nämnda studien från University of Maribor (Kravanja & Žlender, 2010). 

Eftersom optimalt tryck och utformning där gjordes för lagring i kalksten, ansågs det som en 

möjlig utgångspunkt att de hårdare bergarterna i Norrland skulle klara minst samma tryck. För 

att beräkna mängden vätgas som kan lagras i ett bergrum, beräknades bergrummets inre volym 

med Formel 14, som sedan multiplicerades med densiteten beräknad med Formel 12. Sedan 
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kunde fylltiden för bergrummet beräknas med Formel 13. Inklädningen delades upp i 

beståndsdelarna betong, stålarmering och stålplåt. Mängden kvävgas som behövs för rening av 

bergrummet innan det sätts i bruk beräknades med Formel 16. 

Syrgasmängden som produceras i genom elektrolysören beräknades med Formel 9. 

3.3 Intervjuer 

Efter att beräkningsmodellen gjorts klart och godkänts av handledare, utvecklades 

litteraturundersökningen till att inkludera möjligheten att lagra vätgas i bergrum. 

Litteraturundersökningen gav upphov till fler frågor som ej kunde besvaras utförligt nog med 

befintlig litteratur, och därför förbereddes fler frågor för vidare undersökning. Frågeställningen 

följer nedan; 

● Hur påverkar bergrummets form lagringsmöjligheterna för vätgas? Vilka är de 

viktigaste aspekterna? 

● Vilka bergstyper är bäst lämpade för att lagra vätgas? Vilka parametrar 

påverkar? Hur kan inhomogenitet i bergmassan kompenseras för? 

● Vad är den största risken med tryckförändringar i fyll/tömcykler? 

● Vilket tryck är mest optimalt att ha vid lagring, vilka parametrar påverkar? 

● Saltgrottor har ett naturligt skydd mot läckage, skulle det vara möjligt att lägga ett 

tjockt saltlager som inklädning i ett bergrum som inte har det naturligt? 

● En stor kostnad verkar vara själva utgrävningen av bergrummet, vilka 

geotekniska(eller andra) hinder ligger för vätgaslagring i ett existerande bergrum, 

exempelvis en nedlagd gruva? 

● Degradering av inklädningen och val av rätt metalltyp är viktiga aspekter- finns 

det mer information om detta idag? 

● Om ett okontrollerat läckage av vätgas upptäcks under pågående lagring i ett 

bergrum, hur fortskrider läckaget och hur kan det stoppas? 

 

Frågor ställdes även till Esa Vuorinen, biträdande professor i materialteknik på LTU, som 

tillfrågades om vätgasförsprödning och hur olika typer av stål påverkas av direktkontakt med 

vätgas. Frågeställningen till honom följer nedan; 

● Hur fungerar vätgasförsprödning av stål, och hur påverkas stålets egenskaper av 

det? Hur korreleras det till högt trycksatt vätgas? 

● Finns det något sätt att motverka vätgasförsprödning, om stålet måste vara utsatt 

för koncentrerad, trycksatt vätgas under en längre tid? 

● Vilka ståltyper kan tänkas stå emot vätgasförsprödning bäst? Vilken 

tillverkning/behandlingsmetod är mest lämplig? Kanske något ytskikt? 

● Om svetsning inte går att undvika, hur kan tekniken optimeras för att 

svetsfogarna ska vara en så liten riskkälla som möjligt för eventuella sprickor 

eller svagheter i stålinklädningen? 

● Finns det någon risk att vätgas/väteatomer kan läcka genom en stålplåt som 

omsluter trycksatt (ca 200 bar) vätgas i rumstemperatur? Hur skulle läckaget 

ske? 
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● Vätgaslagring innebär cykler där vätgas fylls på och töms ut ur lagringskärlet, 

detta medför tryck- och temperaturändringar. Hur kan det påverka stålet- med 

eller utan avseende på vätgasförsprödning av stålet? 

● Kan du tänka dig några andra risker med att ha en stålplåt i direktkontakt med 

trycksatt vätgas under en längre tid- som jag inte redan frågat om? 

● Finns det något område specifikt som du tror kan vara relevant att närmare 

undersökningar görs i för att stålinklädda bergrum som vätgaslgringskärl ska 

kunna bli mer gångbart i framtiden?  

 

Parallellt med dessa intervjuer kontaktades även kontaktpersoner från elektrolysörtillverkaren  

HydrogenPro angående kostnader och annan information om elektrolysörer. Samtal fördes med 

Jan Fredrik Garvik och Hans Jörg Fell. Denna information kunde senare kunna ligga till grund 

för en grovt uppskattad kostnadsbild för elektrolysör och annan tillhörande utrustning. Frågorna 

till HydrogenPro följer nedan;  

 

● Vad har ni för information om 1000, 350, och 10 Nm³/h storlek på elektrolysörer?  

● Vad för gasdetektor är det som ingår? Hur fungerar den? 

● Kan lagringstank för syrgas levereras med elektrolysören? 

● Vad för gasrenare levereras?  

● Vilken renhetsgrad kan levereras utan att ha fullt reningssystem? 

● Kan en extra kompressor levereras, upp till 200 bar? 

● Vad skulle den estimerade kostnaden bli för de olika elektrolysörerna med 

tillhörande utrustning? 

● Hur mycket kvävgas går åt för rening av de olika elektrolysörerna vid 

uppstart/driftstopp? 

● Vad för elförbrukning har all extrautrustning? 

● Erbjuds transport av elektrolysörer och utrustning till Norrland?  

● Vad för garantier erbjuder ni? Hur länge håller elektrolysören? 

● Vad för underhåll kan behövas? Kostnader? 
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3.4 Ekonomi 

Kostnad för elektrolysörer erhölls genom kontakt med HydrogenPro, och uppgifter från NEL 

hydrogen. Kostnaderna sattes i relation till hur mycket vätgas elektrolysörerna kan tillverka. Det 

antogs att elektrolysören placeras på en plats med koncessionsplikt, och därför användes 

kommersiella elpriser. Elpriser till beräkningen sattes till detsamma för elproduktionen hos alla 

elektrolysörer. Kostnaderna för markberedning för elektrolysör togs inte med i beräkningen. Inte 

heller kostnader för licenser och tillstånd analyserades. I kostnaderna för elektrolysören 

uppskattades, från tillverkaren, kostnad för elektrolysör, kompressor, vätgasrening, 

vattenrening, syrgasrenare, transformatorer, strömriktare, buffertankar, mixtankar för lut och 

transport av elektrolysören till Sverige. Kilopriset för kvävgas erhölls från ett samtal med AGA 

(2019). En prisbild gjordes för ett uppskattat pris per kilo producerad vätgas, där inköp av 

elektrolysör och utrustning togs med, tillsammans med kostnad för kvävgas, el och vatten. 

Vattenpriset sattes som medelvärdet för priser i Västerbotten och Norrbotten från Svenskt 

Vatten, för typhus B under 2018. Elpriset sattes till 50 kr/Mwh för alla elektrolysörer, och 

avskrivningstiden sattes till 20 år. Tillsammans med en kalkylränta på 4%, kunde 

nuvärdessummefaktorn beräknas med Formel 20, som då multiplicerades med de årliga 

kostnaderna. Dessa kostnader dividerades sedan med den totala massan vätgas som varje 

elektrolysör kan producera under avskrivningstiden 20 år, enligt Formel 21. Tillgängligheten för 

alla elektrolysörer sattes till 90%.  

 

3.5 Material 

Google sheets har använts för beräkningar, och google docs för skriftliga dokument.  
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4. Resultat 

Nedan följer resultatet för arbetet, kring produktion, lagring och ekonomi.  

4.1 Vätgasframställning 

Telefonintervjun som hölls med Hans Jörg Fell på HydrogenPro gav information och detaljer om 

hur deras elektrolysörer fungerar, och vad de kan leverera. (Jörg Fell, 2019) 

Hans förklarade att deras elektrolysörer har en drifttemperatur på 60-80 grader celsius, ett tryck 

på 30 bar, och får en slutgiltig temperatur på ca 30-40 grader celsius efter gasseparator. Syrgas 

och vätgas kan sedan lagras i 30 bar eller komprimeras till ett högre tryck innan lagring. Utan ett 

komplett system för ytterligare rening kan vätgas levereras med 99.9% renhet och syrgas med 

99,5% renhet. Gasdetektorer finns på båte katod- och anodsida för att säkerställa att inget 

läckage sker med risk för explosiv sammansättning av syrgas och vätgas. Om läckage sker kan 

det snabbt upptäckas och produktionen stoppas då direkt, förklarade Hans.  

 

Prisbilden avser paketlösning med en extra kompressor upp till 200 bar, grundläggande 

gasreningssystem, strömriktare, transformatorer, matarvattentank, tankar för lutblandninig med 

tillhörande pump, buffertankar, vattenrenare, gasdetektor, och kärl för syrgaslagring. 

Elektrolysören med 10 Nm³/h vätgasproduktion levereras i en container och Hans estimerade 

kostnaden för den till ca 800 000 USD, med ett initialt behov på kvävgas (N2) på ca 50 Nm³. 

Elektrolysör med 350 Nm³/h vätgasproduktion har ett estimerat pris på 3,1 MUSD, och 

elektrolysören med vätgasproduktion på 1000 Nm³/h estimerades kosta 3,5-3,8 MUSD. De två 

sistnämnda har ett kvävgasbehov vid uppstart på 150 respektive 250 Nm³. Hans poängterade 

att dessa priser och kvävgasbehov är estimeringar, och mer detaljer behövs för ett exakt pris. 

Kvävgas räknas som en driftkostnad, och ingår ej i paketerbjudandet. Transport av 

elektrolysörer till Västerbotten/Norrbotten ingår i prispaketet.  

 

HydrogenPro garanterar att elektrolysörerna håller i 10 år, med en hög gaskvalitet. Efter denna 

tid erbjuder de, utanför paketpriset, regelmässiga inspektioner för att undersöka säkerheten i 

elektrolysören och dess tillhörande komponenter. Efter 10 år kan det hända att gasens renhet 

försämras och t.ex att någon packning kan behöva bytas. Hans påpekade att de flesta 

inspektionerna kan göras utan driftstopp. Med bra underhåll ska elektrolysörerna kunna håll i 

över 20 år.  

 

Hans ville ytterligare informera om att elektrolysörerna snabbt kan hantera relativt stora 

ändringar i last, på ca 2 sekunder kan de hantera lastskillnader från 20-100%. 

Undehållskostnader kan vara svåra att estimera, och de behöver mer information om en specifik 

anläggning för att kunna ge den informationen. Elförbrukningen ligger, endast för elektrolysören, 

på ca 4,4 kWh/Nm³ vätgas för elektrolysörer med produktion på 350- och 1000 Nm³/h. För den 

mindre elektrolysören på 10 Nm³/h vätgasproduktion är elförbrukningen ca 4,8 kWh/Nm³. Med 

strömriktare inräknat och andra komponenter ligger den totala elförbrukningen på ca 4,7 

kWh/Nm³ för 350 och 1000 Nm³/h vätgasproduktion. (Jörg Fell, 2019) 
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Parametrarna för de elektrolysörer som undersöks från HydrogenPro presenteras i Tabell 2. 

Information erhölls även från NEL hydrogen (2017) om en elektrolysör med vätgasproduktion på 

3880 Nm³/h, som också presenteras i tabellen.  

 
Tabell 2, information om elektrolysörer 

Elektrolysör HydrogenPro HydrogenPro HydrogenPro NEL hydrogen 

Kapacitet H2 1000 Nm³/h 350 Nm³/h 10 Nm³/h 3880 Nm³/h 

Vattenbehov [m³/h] 900.0 315.0 9.0 3,492 

Kvävgasbehov initialt [Nm³] 250.0 150.0 50.0 350 

Storlek [𝑚 2] 150.0 100.0 20.0 770 

Höjd [m] 8.0 6.0 4.0 Flexibel 

Inköp [MEUR]    8.6 

Inköp [MUSD] 3.7 3.1 0.8  

Driftstopp/år 12.0 12.0 12.0 12.0 

Produktionstid [år] 20.0 20.0 20.0 20.0 

4.1.2 Dimensionering elektrolysör 

Den framtagna beräkningsmodellen för vätgasmängd i massflöde och volymflöde beroende av 

strömtillförsel presenteras för elektrolysören med 1000 Nm³/h vätgasproduktion från 

HydrogenPro i Tabell 3. Modellen presenterar även vattenbehovet beroende på mängd vätgas, 

samt definitiva mängder av vätgas och syrgas i massa och volym, som funktion av aktiv 

produktionstid. Verkningsgrad på elektrolysör presenteras även, som visar på energimängd sett 

ur den producerade vätgasens effektiva värmevärde i relation till strömtillförseln genom 

elektrolysören och strömmen som går åt för att driva strömriktare och annan utrustning. 

Volymflöde och densitet efter kompression presenteras, och beror på vilket lagringstryck som 

matas in. Modellen visar att om elektrolysören matas med 4,7MW el och 900 liter vatten per 

timme, kommer spjälkningen ge upphov till 1000 Nm³ vätgas per timme. Den aktiva 

produktionstiden sattes till två timmar och elektrolysören producerar under den tiden ca 1424 kg 

syrgas och ca 180 kg vätgas. Verkningsgraden för elektrolysören tillsammans med pump, 

strömriktare och annan utrustning ligger på 64 %. Om vätgasen ska lagras i 200 bar i 25 grader, 

ändras dess densitet från 0,0899 kg/m³ till 14,27 kg/m³, med respektive ändring i volymflöde 

från 1000 m³/h till 6,30 m³/h. Massflödet ändras ej efter kompressionen.  
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Tabell 3, beräkningsmodell för elektrolysör från HydrogenPro 

1000 Nm³/h HydrogenPro  

Effektiv ström genom elektrolysör [MW] 4.70 

Energimängd, [MJ] 33,840 

Massflöde vätgas [kg/h] 89.88 

Vattenbehov [dm³/h] 900.00 

Vattenmängd [dm³] 1,800.00 

Volymflöde vätgas [Nm³/h] 1,000.00 

Massa vätgas [kg] 179.76 

Normalvolym vätgas [Nm³] 2,000 

Producerad vätgas (värmevärde) [MJ] 21,750.96 

Verkningsgrad elektrolysör+utrustning 64.28% 

Volym vätgas [Nm³] 2,000.00 

Producerad energi (värmevärde) [MJ/h] 10,875.48 

Produktion per dag [kg/dag] 2,157.12 

Aktiv produktionstid [s] 7,200.00 

Lagringskärl vätgasmängd [kg/h] 89.88 

Lagringstryck [Bar] 200.00 

Volymflöde efter kompression [m³/h] 6.30 

Densitet efter kompression [kg/m³] 14.27 

nH2 [mol] 88990.10 

mO2 [kg] 1,423.84 

volym O2 [Nm³] 989.47 
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Tabell 4 presenterar resultatet för elektrolysören från HydrogenPro med 350Nm³/h 

vätgasproduktion. Det går åt 1,645 MW el och 315 liter vatten till elektrolysör och utrustning för 

att producera ca 31,46 kg vätgas per timme. Vid kompression till 200 bar minskar volymflödet 

från 350 m³/h till ca 2,20 m³/h. Under två timmar producerar elektrolysören ca 498 kg syrgas 

och ca 62,9 kg vätgas.  

 

Tabell 4, beräkningsmodell för elektrolysör från HydrogenPro 

350 Nm³/h HydrogenPro  

Effektiv ström genom elektrolysör [MW] 1.645 

Energimängd, [MJ] 11844 

Massflöde vätgas [kg/h] 31.4580 

Vattenbehov [dm³/h] 315.000 

Vattenmängd [Nm³] 630.000 

Volymflöde vätgas [Nm³/h] 350.000 

Massa vätgas [kg] 62.9160 

Normalvolym vätgas [Nm³] 700.000 

Producerad vätgas (värmevärde) [MJ] 7612.836 

Verkningsgrad elektrolysör+utrustning 64.28% 

Volym vätgas [Nm³] 700.000 

Producerad energi (värmevärde) [MJ/h] 3806.418 

Aktiv produktionstid [s] 7200 

Lagringskärl vätgasmängd [kg/h] 31.458 

Lagringstryck [Bar] 200 

Volymflöde efter kompression [m³/h] 2.204650244 

Densitet efter kompression [kg/m³] 14.26893 

nH2 [mol] 31146.53 

mO2 [kg] 498.3445545 

volym O2 [Nm³] 346.31 
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Elektrolysören från HydrogenPro med produktion på 10 Nm³/h vätgas visas i Tabell 5, som 

kräver 0,048 MW el och 9 liter vatten per timme för att producera ca 0,9 kg vätgas. 

Verkningsgraden är ca 63%, något lägre än för de andra elektrolysörerna på grund av en något 

högre energiförbrukning för utrustningen. Under två timmar producerar elektrolysören ca 9,9 kg 

syrgas och 1,8 kg vätgas. Vid kompression till 250 bar ändras vätgasens volymflöde till 0,052 

m³/h, och densiteten ökar till ca 17,3 kg/m³.  

 
Tabell 5, beräkningsmodell för elektrolysör från HydrogenPro 

10 Nm³/h Hydrogen Pro  

Effektiv ström genom elektrolysör [MW] 0.048 

Energimängd, [MJ] 345.6 

Massflöde vätgas [kg/h] 0.8988 

Vattenbehov [dm³/h] 9.000 

Vattenmängd [Nm³] 18.000 

Volymflöde vätgas [Nm³/h] 10.000 

Massa vätgas [kg] 1.7976 

Normalvolym vätgas [Nm³] 20.000 

Producerad vätgas (värmevärde) [MJ] 217.5096 

Verkningsgrad elektrolysör+utrustning 62.94% 

Volym vätgas [Nm³] 20.000 

Producerad energi (värmevärde) [MJ/h] 108.7548 

Produktion per dag [kg/dag] 21.5712 

Aktiv produktionstid [s] 7200 

Lagringskärl vätgasmängd [kg/h] 0.8988 

Lagringstryck [Bar] 250 

Volymflöde efter kompression [m³/h] 0.05181376796 

Densitet efter kompression [kg/m³] 17.347 

nH2 [mol] 889.90 

mO2 [kg] 14.23841584 

volym O2 [Nm³] 9.89 
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Tabell 6 presenterar elektrolysören med 3880 Nm³/h vätgas. En elförbrukning på 18,24 MW och 

ett vattenflöde på 3492 liter per timme ger upphov till ca 349 kg vätgas per timme. Under två 

timmar produceras ca 697 kg vätgas och 5524 kg syrgas. Kompression till 250 bar ger ett 

volymflöde för vätgasen på ca 20,1 m³/h.  

 

Tabell 6 beräkningsmodell för elektrolysör från NEL Hydrogen 

3880 Nm³/h NEL Hydrogen  

Effektiv ström genom elektrolysör [MW] 18.236 

Energimängd, [MJ] 131299.2 

Massflöde vätgas [kg/h] 348.7300 

Vattenbehov [dm³/h] 3492.000 

Vattenmängd [Nm³] 6984.000 

Volymflöde vätgas [Nm³/h] 3880.000 

Massa vätgas [kg] 697.4688 

Normalvolym vätgas [Nm³] 7760.000 

Producerad vätgas (värmevärde) [MJ] 84393.7248 

Verkningsgrad elektrolysör+utrustning 64.28% 

Volym vätgas [Nm³] 7760.000 

Producerad energi (värmevärde) [MJ/h] 42196.8624 

Produktion per dag [kg/dag] 8369.6256 

Aktiv produktionstid [s] 7200 

Lagringskärl vätgasmängd [kg/h] 348.7344 

Lagringstryck [Bar] 250 

Volymflöde efter kompression [m³/h] 20.10374197 

Densitet efter kompression [kg/m³] 17.347 

nH2 [mol] 345281.58 

mO2 [kg] 5524.505347 

volym O2 [Nm³] 3839.13 
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Tabell 7 visar resultatet från 8st elektrolysörer med 3880 Nm³/h vätgasproduktion vardera. 

Dessa kan med en elförbrukning på ca 146 MW producera ca 2790 kg vätgas per timme, och 

kräver då ca 28000 liter vatten. Indata för Tabell 3,4,5,6 och 7 har hämtats från Tabell 8.  

 

Tabell 7 beräkningsmodell för 8 st elektrolysörer från NEL Hydrogen 

3880 Nm³/h NEL Hydrogen  

Effektiv ström genom elektrolysör [MW] 145.888 

Energimängd, [MJ] 525196.8 

Massflöde vätgas [kg/h] 2,789.88 

Vattenbehov [dm³/h] 27,936.00 

Vattenmängd [Nm³] 27936.000 

Volymflöde vätgas [Nm³/h] 31,040.00 

Massa vätgas [kg] 2789.8752 

Normalvolym vätgas [Nm³] 31040.000 

Producerad vätgas (värmevärde) [MJ] 337574.8992 

Verkningsgrad elektrolysör+utrustning 64.28% 

Volym vätgas [Nm³] 31040.000 

Producerad energi (värmevärde) [MJ/h] 337574.8992 

Produktion per dag [kg/dag] 66957.0048 

Aktiv produktionstid [s] 3600 

Lagringskärl vätgasmängd [kg/h] 2789.8752 

Lagringstryck [Bar] 250 

Volymflöde efter kompression [m³/h] 160.8299357 

Densitet efter kompression [kg/m³] 17.34674075 

nH2 [mol] 1381126.34 

mO2 [kg] 22098.02139 

volym O2 [Nm³] 15356.51 

Antal elektrolysörer 8 
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Tabell 8, indata för beräkningsmodeller 

Densitet vätgas [kg/m³] 25 deg 0.0899 

Energivärde vätgas [MJ/kg] 121  

Energiåtgång vätgasproduktion [MJ/Nm³] 16.92-17,28 

Molmassa vätgas [g/mol] 2.02 

Energiåtgång vätgas [MJ/kg] 188.2510013 

MO2 [kg/mol] 0.032 

densitet O2 [kg/m³] 1.439 

4.3 Vätgaslagring 

I Tabell 9 visas de beräknade parametrarna för de olika lagringskärlen från företaget HEXAGON 

lincoln (Hexagon Lincoln, 2019). Ett lagringskärl med volym 0,53 m³ kan lagra 16,5 kg vätgas 

under 500 bar tryck. Vätgasen får då, som visas i tabellen, en densitet på 30,97 kg/m³. Om en 

elektrolysör med kapacitet 10 Nm³ H2/h väljs till detta lagringskärl, fylls lagringskärlet på 18,36 

timmar eller 0,76 dygn. Om inköpspriset för elektrolysören är 15384000 kr, blir produktionspriset 

932,36 kr/kg vätgas på hela livslängden. På samma sätt presenteras informationen om de 

andra lagringskärlen i Tabell 9.  

 
Tabell 9, lagringskärl från Hexagon, i kombination med elektrolysör 

Lagringskärl 

HEXAGON 

TYPE 4 

CYLINDER 

HEXAGON 

TYPE 4 

CYLINDER 

HEXAGON 

TYPE 4 

CYLINDER 

HEXAGON 

TYPE 4 

CYLINDER 

HEXAGON 

TYPE 4 

CYLINDER 

TITAN® 5 

MAGNUM 

TRAILERS 

Lagringskapacitet 

[kg] 16.50 10.70 12.40 7.00 7.50 763.26 

Volym [m³] 0.53 0.35 0.25 0.45 0.31 44.00 

Tryck [Pa] 500.00 500.00 950.00 200.00 350.00 250.00 

Densitet [kg/m³] 30.97 30.97 48.09 14.27 23.15 17.35 

Fylltid [h] 18.36 11.90 13.80 7.79 8.34 24.26 

Fylltid[dygn] 0.76 0.50 0.57 0.32 0.35 1.01 

Val av elektrolysör, 

HydrogenPro 10 Nm³/h 10 Nm³/h 10 Nm³/h 10 Nm³/h 10 Nm³/h 350 Nm³/h 

Kvävgasbehov 

rening [Nm³] 2.65 1.735 1.27 2.25 1.56 220 
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4.3.1 Bergrum 

I Tabell 10 presenteras testmodellen för ett bergrum där vätgaslagring potentiellt kan planeras. 

Volymen avser ett cylindriskt bergrum med en inklädning på 2 meter tjockt lager armerad 

betong, och en 13mm tjock stålplåt. Stålförstärkningen, alltså armeringen, sattes till att vara 

15% av betongens volym. Locket för lagringskärlet sattes till 10 m. För ett bergrum med 150 

meters djup, radie 10 meter och inklädning på 2 meter plus stålplåt, blir den brukbara volymen 

för vätgaslagring 28149 m³, enligt tabellen. Valet av inledande numeriska värden för 

testmodellen motiveras i kapitel 3.2.  

 

Tabell 10, testmodell för lagring i bergrum 

Specifikation bergrum  

Djup [m] 150 

Radie [m] 10 

Area [m²] 314 

Volym [m³] 47,1 

Densitet stål [t/m³] 3 

Inklädning Betong, tjocklek 

[m] 2 

Volym betonginklädning [m³] 18,98 

Massa Stålförstärkning [kg] 7,12 

Volym förstärkning [m³] 2,85 

Innervolym [m³] 28,1 

Mantelarea inner [m²] 9,43 

"Lock" av bergmassa [m] 10 

Kvävgas för rening [Nm³] 140,7 

 

Tabell 11 beskriver detta fiktiva bergrum i kombination med 8 st elektrolysörer med 

vätgasproduktion på 3880 Nm³/h vardera. Om vätgasen komprimeras till 200 bar och lagras i 

bergrummet, skulle det ta ca 144 timmar för bergrummet att fyllas, alltså 6 dygn. Detta 

inkluderar inte tiden det tar att tömma vätgasen ur bergrummet.  
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Tabell 11, lagringskapacitet för ett bergrum med vätgas från elektrolysörer  

Lagringskärl Bergrum (fiktivt) 

Lagringskapacitet [kg] 401,651.4 

Volym [m³] 28,148.7 

Tryck [Pa] 200.0 

Densitet vätgas [kg/m³] 14.3 

Fylltid [h] 144.0 

Fylltid[dygn] 6.0 

Val av elektrolysör, HydrogenPro 8*3880 Nm³/h 

4.3.2.1 Vätgasförsprödning 

En telefonintervju hölls med Esa Vuorinen, biträdande professor på Luleå tekniska universitet 

med materialteknik som forskningsområde (Vuorinen, 2019). Han svarade på frågor om hur 

fenomenet vätgasförsprödning kan påverka planeringen kring ett stålinklätt bergrum som 

storskalig lagringsmetod för vätgas.  

 

Vätgasförsprödning innebär att vätet hindrar den plastiska deformationen kring sprickspetsar i 

stålet, vilket leder till ett sprödare stål. Höghållfasta konstruktionsstål med en hög kolhalt är mer 

känsliga för fenomenet än låglegerade stål, förklarade han. Kritisk spricklängd i materialet, den 

längd som en spricka kan få innan ett brott sker, är en viktig parameter att tänka på. Även 

materialets K1C-värde, ett mått på brottseghet och alltså materialets motstånd mot spricktillväxt 

bör undersökas. (Vuorinen, 2019) 

 

Esa förklarade hur vätgasförsprödning kan undvikas vid svetsning och behandling av stål. Efter 

svetsning kan stålet avspänningsglödgas för att driva ut vätet som kan ha bildats vid svetsning. 

Glödgningen påskyndar diffusionshastigheten och låter vätet diffundera ut ur stålet för att 

förhindra försprödning. Denna teknik förhindrar dock inte nödvändigtvis att vätgas kan komma 

tillbaka in i stålet om det i framtiden utsätts för långvarig direktkontakt med vätgas, poängterade 

Esa. (Vuorinen, 2019) 

 

De tryckförändringar som uppstår vid fyll/tömcykler i lagringskärlet ställer krav på ett segt stål. 

Det finns en fördel i att spänningarna som uppstår i stålet kommer att vara tryckspänningar på 

grund av att stålet omges av bergmassa. Esa påpekade att dragspänningar utgör en större risk 

för sprickor än tryckspänningar.  

 

Esa såg inte direkt vad syftet med ytskikt eller ytbehandling skulle vara på stålet, och förklarade 

att diffusionshastigheten genom materialet är av stor vikt att titta på. Metallstrukturen påverkar 

hastigheten som vätgas potentiellt skulle kunna diffundera genom  materialet. En FCC struktur i 

stålet skulle låta vätet diffundera långsammare, medan den mindre tätpackade BCC- strukturen 

tillåter en snabbare diffusion.  
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Av denna anledning menade han att möjligvis rostfritt stål, som har FCC-struktur, skulle kunna 

vara bättre lämpat som inklädningsmaterial. (Vuorinen, 2019) 

 

På frågan om vidare undersökningar svarade Esa att diffusionskonstanten för väte genom FCC- 

och BCC-struktur bör ses över. I praktiken skulle det även finnas anledning att undersöka om 

billigare konstruktionsstål skulle kunna användas istället för det dyrare rostfria stålet, främst av 

ekonomiska anledningar. Esa rekommenderade att läsa information som finns i svensk 

standard för stål, och även kontakta företag som tillverkar stålinklädda lagringskärl för vätgas. 

Han tipsade även om att det finns en del rapporter från LTU som omfattar ämnet, även om vissa 

kan vara hemligstämplade (Vuorinen, 2019).  
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4.4 Ekonomi 

Tabell 12 presenterar några ekonomiska riktlinjer för de olika elektrolysörerna. Värden för 

valutakonverteringar (XE, 2019), kvävgaspris (AGA, 2019) och estimerade driftstopp per år 

presenteras i Tabell 12. Inga uppgifter om kostnader för byte av cellstack, eller kostnader för lut 

ingår i tabellen. Kostnaderna är baserade på att elektrolysörerna är i drift 90% av ett år. 

Kostnad/kg visar på elkostnader, vattenkostnader med kommersiella priser för vatten, 

kommersiella elpriser, och att elektrolysören är i drift i 20 år. Den minsta elektrolysören visar på 

en kostnad på ca 101,5 kr/kg för att producera vätgas, medan den största elektrolysören visar 

på ca. 44 kr/kg.  

 

Tabell 12, produktionskostnad för vätgas från olika elektrolysörer 

Elektrolysör HydrogenPro HydrogenPro HydrogenPro NEL 

Kapacitet H2 1000 Nm³/h 350 Nm³/h 10 Nm³/h 3880 Nm³/h 

Inköp [MEUR]    8.6 

Inköp [MUSD] 3.7 3.1 0.8  

Inköp [MSEK] 35.2 29.9 7.7 92.685 

Kvävgas [TSEK/år] 100.2 60.1 20.0 112.1 

Kostnad/kg 

[SEK/kg] 46.72 50.34 101.47 44.36 

Tabell 13, priser och parametrar 

Kvävgaspris [kr/kg] 26.700 

Vattenpris [kr/l] 0.034 

Densitet N2 [kg/Nm³] 1.251 

EUR-SEK faktor 10.745 

USD-SEK faktor 9.649 

Elpris [kr/MJ] 0.139 

Kalkylränta [%] 4.0 

Nuvärdessummefaktor 13.590 
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5. Diskussion 

Detta kapitel behandlar diskussioner kring olika delar av resultatet.  

5.1 Elektrolys  

Att elektrolysframställd vätgas är en högaktuell teknologi märks av det stora intresset som idag 

finns och förmodligen kommer att leda till en snabb utveckling i både produktion och lagring. 

Investering i en stor elektrolysör minskar kostnaden per enhet producerad vätgas i jämförelse 

med en mindre elektrolysör, vilket gör vätgasproduktion till ett lovande framtida alternativ för 

elproducenter. Eftersom elektrolysörer tål stora och nästan momentana skillnader i 

strömdensitet, kan elektrolysörer användas för att producera vätgas i varierande mängd när 

elpriserna är låga. Detta kan gynna ekonomin för elproducenter, men även jämna ut relationen 

mellan tillgång och efterfrågan på elnätet. Det är även möjligt att använda all elproduktion direkt 

till vätgasproducering om en stor efterfrågan finns, utan att alls sälja någon el till nätet. Om det 

tidigare funnits en oro för elproducenter om det finns en marknad för att kunna sälja den 

producerade vätgasen, tyder mycket på att efterfrågan på vätgas i framtiden kommer att öka. 

Teknologin kring vätgasbilar skulle även i framtiden öppna upp för möjligheterna för 

elproducenter att tillhandahålla tankstationer med vätgas till dessa bilar. 

 

SOEC- elektrolys och PEM-elektrolys, beskrivna i kapitel 2.1.1, är båda i utvecklingsstadiet, 

men skulle i framtiden kunna konkurrera med den i dagsläget mer utspridda alkaliska 

elektrolysören. SOEC-elektrolysörers potentiellt högre verkningsgrad och högre renhet i 

levererad vätgas kan tänkas bli väldigt gångbar i speciellt applikationer för bränsleceller, men 

även industrin generellt och möjligtvis även stålproduktion i framtiden. Om produktion av SOEC- 

och PEM-elektrolysörer blir mer frekvent, kan priset komma att minska, vilket är det största 

hindret för dess användning i dagsläget. Storskalig lagring av vätgas är av intresse främst på 

grund av den minskade kostnaden per enhet lagrad vätgas, och det verkar därför finnas ett 

betydande intresse från olika håll att snabbt implementera teknologi som möjliggör detta. 

Eftersom PEM-elektrolysören klarar av en större ändring i strömdensitet än den alkaliska 

elektrolysören, bör den vara bättre lämpad för de stora och snabba ändringar i elproduktion som 

väder- och miljöberoende elkällor ger upphov till.  

 

Ju större elektrolysören är, desto mer betydande blir mängden spillvärme och syrgas som också 

produceras i processen. Med mindre elektrolysörer är mängden spillvärme och syrgas så små 

att de oftast inte tas tillvara på. Med en större elektrolysör skulle dock spillvärmen kunna 

användas för att värma upp större lokaler, och syrgasen skulle kunna samlas upp och säljas till 

exempelvis sjukhus eller industrier som behöver syrgas. Detta skulle kunna förbättra det 

ekonomiska resultatet.  

 

Det verkar inte finnas några tekniska hinder för storskalig framställning av vätgas genom 

alkalisk elektrolys. Eftersom mängden vätgas som produceras beror på storleken av 

elektrolysörens anod- och katod, kan det dock behövas ett stort antal celler radade i en stack för 

att möta önskad produktion.  



42 
 

Av denna anledning skulle storleken kunna vara ett problem om elektrolysören måste placeras 

på en begränsad yta. Den stora vattentillgången som behövs för en storskalig vätgasproduktion 

är något begränsande, och bör iakttas innan en anläggning planeras. Anläggningen bör 

placeras med närhet till ett omfattande och kontinuerligt vattenflöde, stor elproduktion helst inom 

ett icke koncessionspliktigt nät, och i närhet till där lagringen ska ske. Att döma av de 

lagstiftningar som finns kring undantag från koncessionsplikt, kan det bli svårt att få tillstånd för 

det i en väldigt stor vätgasanläggning. Enligt studier i denna rapport, kan elkostnader utgöra 

omkring hälften av den totala kostnaden för produktion av vätgas, och därför blir just 

koncessionsplikten en kritisk del av en anläggning. Det kan dock tänkas att någon typ av 

prisreduktion kan erhållas på något sätt eftersom det är en miljövänlig anläggning.  

5.2 Beräkningar 

Beräkningsmodellerna som är framtagna i denna förstudie är grova, eftersom de inte anpassats 

för en specifik plats för produktion och lagring. De kan dock komplementeras med information 

om en specifik placering av elektrolysören finns i åtanke. Om det finns vetskap om huruvida 

elektrolysören kan placeras inom ett koncessionsfritt nät sjunker elpriserna och därmed det 

ekonomiska resultatet för vätgasproduktionen avsevärt. Med tanke på hur starkt 

vätgasproduktionens ekonomiska resultat beror av elpris, skulle detta vara den viktigaste 

aspekten att behandla. Priser för olika licenser och tillstånd skulle kunna beräknas exakt om en 

specifik plats fanns i åtanke, och även priser för eventuell markberedning skulle kunna göras 

exakta. Arbetskostnader och fraktkostnader för utrustning skulle kunna inkluderas. Den tänkta 

slutanvändningen för den producerade vätgasen skulle också påverka det ekonomiska 

resultatet, eftersom det då skulle finnas ett önskemål på renhet och tryck, och därmed kostnad 

för den nödvändiga utrustningen.   

 

Om lagring i nedlagda gruvor i framtiden kan bli möjlig, finns det en enorm kapacitet 

volymmässigt för vätgas. I och med intresset för vätgasbilar och möjligen vätgas som en del av 

framtidens ståltillverkning, ligger nu intresset både i användning av ren vätgas, och vätgas som 

en el-till gas-, och el-till el- cykel. I och med bredden i hur vätgasen kan användas, verkar det 

möjligt att vätgas i framtiden kan spela en viktig roll i samhällets omställning från fossila- till grön 

energi. Eftersom vätgas utan problem även kan lagras under en längre tid, behöver en stor 

lagringsvolym inte nödvändigtvis betyda ett stort flöde av kontinuerlig vätgasproduktion, eller en 

stor elektrolysör. Om mer information i framtiden kommer fram om hur vätgas effektivt kan 

lagras i exempelvis nedlagda gruvor, kanske det även skulle vara möjligt att lagra vätgas i lägre 

tryck. Eftersom volymen har möjlighet att vara mycket större i ett bergrum än i traditionella 

kompositcylindrar för att lagra vätgas i, minskar behovet att komprimera vätgasen till högre 

densitet. Det skulle däremot kunna öka risken för läckage om vätgasen inte trycksattes innan 

lagring, men om det på något sätt skulle kunna kringgås skulle det ekonomiska resultatet bli 

bättre i och med att kostnaderna för kompressorer skulle minska.  

 

För lagring i inklädda bergrum verkar information finnas för hur en sådan anläggning rent 

praktiskt skulle kunna se ut, men det finns en del oklarheter i detaljerna. Metallurgi verkar ha en 

relevans i och med vätgasens påverkan på stål i direktkontakt.  
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Information och tekniker finns för hur vätgasförsprödning kan förhindras vid svetsning, men 

intervjun med Esa Vuorinen klargjorde att det verkar finnas bristande information kring hur en 

stålplåt skulle klara av en långtida direktkontakt med trycksatt vätgas. Eftersom trycket i 

bergrummet även skulle ändras vid påfyllning och uttömning- skulle vätgasförsprödning kunna 

vara förödande för konstruktionens motstånd mot sprickbildning. Även om vätgasförsprödning 

kan undvikas genom avspänningsglödgning vid svetsning, kan det finnas risk för att väte kan 

förspröda stålet efter tid. Eftersom det finns så stora säkerhetsrisker med vätgas, är detta ett 

område som det inte bör finnas några oklarheter i innan en anläggning planeras i detalj. 

Frågorna som låg till grund för undersökningen om möjligheten för vätgaslagring i bergrum blev 

inte alla besvarade i denna förstudie, men frågorna förblir nödvändiga att besvara innan en 

anläggning planeras.  

 

Beräkningsmodellen som presenteras i denna rapport ser bara till lagringskapaciteten som hade 

kunnat finnas om en sådan konstruktion alls är möjlig. Volymen är räknad för en perfekt 

cylindrisk form, men det är tvivelaktigt om det skulle vara rimligt i verkligheten att ett bergrum 

skulle se ut så. Modellen är även gjord så att elektrolysörerna producerar vätgas med full 

produktion 90% av tiden under ett år, men i verkligheten skulle kanske vätgas produceras mer 

sällan, exempelvis när elpriserna är låga.  

 

Det exempel på lagring i bergrum som användes för testmodellen baserades inte på exakta 

geomekaniska beräkningar, då dessa inte omfattades i projektet. Parametrarna bestämdes 

dock från ett exempel med gaslagring i kalksten, så det kan tänkas troligt att ett bergrum med 

hårdare bergarter också hade kunnat stå emot samma tryck. Med inklädningen som valdes i 

denna undersöknings testmodell, är det däremot inte möjligt att kunna säkerställa motstånd mot 

läckage innan fler studier görs. Det bör också tas i beaktande att antalet lagringscykler som 

bergrummet klarar av beror på inklädning, konstruktion, bergtyp, och andra faktorer som bör 

vara kända innan konstruktion planeras. Tryckändringarna som sker vid uttömning av gasen 

beror av mängd och hastighet för uttömning av gasen, och det bör säkerställas att inklädning 

och bergmassan kan stå emot dessa tryckändringar.  

 

Inklädningen är presenterad som ett exempel, i verkligheten skulle kanske en tjockare 

inklädning behövas, och/eller en tjockare stålplåt. Det kan också tänkas att ett annat material 

skulle kunna vara lämpligt för inklädnaden. Eftersom vätgaslagring i saltgrottor har visat sig vara 

en tät konstruktion, kanske det skulle vara möjligt att använda ett tjockt saltlager som inklädnad 

i ett bergrum av typen som finns i norrland. En sådan konstruktion skulle dock vara utsatt för 

vätgasen direkt, utan det tryckutjämnande lager som konceptet med ett betonglager medför.  

Om en anläggning planeras, kan det undersökas vilka inre tryck som skulle vara möjliga att ha 

på vätgasen utan att bergmassan riskerar att få sprickbildningar. Bergmassan som agerar som 

ett lock för att stänga inne vätgasen skulle också kunna dimensioneras utefter den specifika 

bergmassan där lagring avses.  

 

Metoder för att kunna avgöra olika bergarter och bergrums lämplighet för vätgaslagring 

representeras av bergmekanik.  
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Viktiga konstruktionsaspekter verkar vara vilka tryck och spänningar bergarten tål, vilken som är 

den optimala formen för att lagra vätgas i, och hur stor bergmassa som måste placeras ovanpå 

den stålinklädda vätgasmängden för att förhindra läckage. Analysmetoderna för att avgöra om 

en nerlagd gruva eller annat bergrum skulle lämpa sig för vätgaslagring kan tänkas involvera 

programvaror som används inom gruvindustrin för att undersöka geotekniska parametrar. Om 

inhomogeniteter eller andra svagheter kan upptäckas genom något sådant verktyg, skulle 

processen att planera vätgaslagringen förenklas.  

 

Tidigare undersökningar om vätgaslagring i bergrum har involverat att gräva ut ett bergrum med 

syfte att lagra vätgas. Detta skulle förmodligen vara mest optimalt för konstruktionen, eftersom 

bergrummet då skulle kunna formas till exakt den form som är optimal för lagring. Nackdelen 

med denna metod är dock kostnaderna, eftersom bergmassan måste stärkas upp under 

utgrävning för att förhindra kollaps, och själva utgrävningen kan också bli väldigt kostsam. I 

Norrbotten/Västerbotten finns det ett antal gruvor som inte längre är i drift, och som idag inte 

används till något speciellt. Dessa bergrum kanske inte har optimal geometrisk utformning, men 

om de skulle kunna optimeras för att lagra vätgas i, skulle det finnas en stor ekonomisk vinning i 

att lagra vätgasen i redan existerande bergrum jämfört med att behöva gräva ut nya. Om 

inklädningsmetoder utvecklas ytterligare i framtiden, kanske själva inklädningen skulle kunna 

användas för att modifiera innervolymen till en mer optimal form.  

 

En rimlig ekonomisk modell kan först utvecklas om mer information erhålls om vilka material och 

mängder som behövs, och på så sätt skulle en kostnadsbild kunna erhållas från en leverantör. 

Dock kan beräkningsmodellen fungera som en riktlinje, och användas som grund för att göra en 

mer specifik beräkningsmodell för ett individuellt fall.  

5.3 Hälsa, miljö och säkerhet 

Elektrolysörer omfattas redan vid tillverkning av diverse regelverk, och eftersom tekniken är 

välbeprövad är säkerheten hög. Leverantörer står för CE-märkningen innan elektrolysörerna 

säljs vidare, och oftast medföljer säkerhetssystem för att upptäcka exempelvis läckage av 

vätgas från elektrolysören. Eftersom vätgasframställning genom elektrolys hittills har varit 

mestadels småskalig, kan det dock tänkas att nya frågeställningar måste hanteras i takt med att 

tekniken utvecklas och används mer. Exempelvis skulle vattenbehovet kunna bli ett problem, 

beroende på i vilken miljö elektrolysören ställs. I Norrland finns det visserligen stor tillgång till 

vatten, men innan en betydande mängd vatten tas från naturen, bör det säkerställas att 

exempelvis djurliv eller vattenkvaliteten inte påverkas av det. Med en större elektrolysör ökar 

även mängden lut och kvävgas som behövs, vilket skulle kunna tänkas påverka arbetsriskerna 

för de som jobbar i direkta närheten med elektrolysörerna. Dock är denna teknik välbeprövad, 

och även förhållningssättet till de potentiella arbetsmiljöriskerna, vilket kanske är tillräckligt för 

att även i en storskalig anläggning kunna garantera säkerheten för de anställda. PEM-

elektrolysörer ökar i användning- och har samma risk som alkaliska elektrolysörer vad gäller 

läckage av vätgas. Det kan tänkas att samma rutiner som utvecklas för den alkaliska 

elektrolysören i det avseendet även kan användas för PEM-elektrolysörer. Arbetsmiljörisken vad 

gäller luthantering existerar inte för PEM-elektrolysören, men det skulle vid en stor ökning i 
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användning av PEM-elektrolys kanske behöva utredas hur användningen av dess elektrolyt 

påverkar hälsa, miljö och säkerhet.  

 

För att garantera säkerheten för människor och miljö kring en potentiell lagring i ett bergrum, 

ställs stora krav på att läckage kan upptäckas från lagringsrummet. I det exempel på bergrum 

som hanterats i denna förstudie, föreslås att dräneringsrör kan läggas in i inklädningen, och på 

så vis kunna mäta tryckändringar kontinuerligt. På så vis skulle ett vätgasläckage kunna 

upptäckas momentant. Ett säkert system bör dock även utvecklas för hur anläggningen ska 

hanteras om läckage upptäcks. Det kan tänkas att även lagstiftning och diverse regelverk bör 

utveckla sina system för att även omfatta en sådan typ av anläggning. 
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6. Slutsats 

Tekniken är välutvecklad och välbeprövad vad gäller storskalig vätgasproduktion. Med de 

tekniska oklarheterna kring storskalig vätgaslagring i bergrum i åtanke, bör vidare studier 

utföras från både ett bergmekaniskt- kemiskt- och metallurgiskt perspektiv innan en anläggning 

kan provas. Med tanke på ekonomi och säkerhet, skulle det vara mest passande att driva 

studierna så djupgående som möjligt innan en fysisk anläggning provas, för att undvika de stora 

kostnaderna och de stora riskerna om vätgas skulle läcka ut. Det skulle även vara en möjlighet 

att göra datorgenererade simuleringar över anläggningen för att undersöka möjliga 

komplikationer, för att sedan ta hjälp av det för planering av den faktiska anläggningen. Sedan 

skulle lärdomarna från simuleringen kunna implementeras i en pilotanläggning i mindre skala 

innan den prövas storskaligt.  

 

Metallurgiskt verkar det finnas anledning att undersöka vidare vilka stålsorter som bäst lämpar 

sig som inklädning i bergrummet, och även kanske se om andra material kan användas. Det 

finns ledningar i dagsläget, som att stål med FCC-struktur verkar vara bättre lämpade på grund 

av en tätare struktur jämfört med BCC. Väteförsprödningens påverkan på stålet i högt trycksatt 

vätgas under en längre tid kan vara förödande för inklädningens duktilitet vid tryckförändringar. 

Ett sätt att motverka väteförsprödning i stål måste därför undersökas vidare om stål ska 

användas. Det skulle även kunna löna sig att se över andra möjligheter till inklädning, som inte 

påverkas av väteförsprödning. Olika material för inklädning tillsammans med olika lagringstryck 

och bergrum skulle kunna prövas i tidigare föreslagna simulering av anläggningen, innan det 

implementeras fysiskt.  

 

De studier som behöver utföras kring en möjlig vätgaslagring i bergrum skulle kunna 

struktureras som ett större projekt där de olika ämnesområden sammanfogas med ett 

gemensamt syfte, vilket skulle ge en mer riktad kunskap just i hur teknologierna kan 

implementeras tillsammans. Eftersom applikationen innebär en väldigt specifik situation, kanske 

det inte är tillräckligt att undersöka områdena enskilt. Ett projekt skulle kunna planeras där 

tester utförs för att bestämma bergmassans parametrar, och därefter bestämma optimal 

lagringsmängd och tryck för vätgasen. I det läget kan optimal inklädning undersökas, och tester 

kan utföras på hur väte påverkar stål i just det trycket, samt vilka belastningar som läggs på 

glidskiktet i inklädningen i kombinationen av det stålet och det trycket. En undersökning kan 

också göras på om det finns billiga och/eller bättre material för inklädning än stål, och också det 

testas i exempelvis en pilotanläggning.  

 

Innan eller i samband med att simulering/pilotanläggning påbörjas, bör det även säkerställas att 

den planerade anläggningen är godkänt enligt regelverk, förordningar, lagar och 

rekommendationer kring säkerhet, miljö, och hälsa. Om ett sådant godkännande kan erhållas, 

tillsammans med en ekonomisk- och teknisk lösning på vätgaslagring i bergrum, kommer 

storskalig vätgaslagring att kunna bli en högst implementerbar metodik i framtiden, och en del 

av samhällets omställande från fossil- till grön energianvändning.   
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