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Vätgasproduktion för ellagring efter 
elnätsnytta och affärsmodeller 
Mariestads kommun har deltagit i ett projekt som studerat hur vätgasprojektet med 
tankstationen inom ElectriVillage kan skapa fler värden är enbart vätgas till 
fordonsbränsle. Projektet slutredovisades 1 juni 2022 och i sammanfattningen här nedan 
beskrivs ett antal möjliga användningsområden.  

 
Sammanfattning  

Detta projekt genomfördes av RISE – Research Institutes of Sweden, i samarbete med 
Mariestads kommun (ElectriVillage) och VänerEnergi. Studien utgår från 
vätgastankstationen i Mariestad i ett framtidsscenario med ett ökat transportbehov och 
större dimensioner på komponenter i systemet.  

Europa rustar för ett samhälle där vätgas kommer att få en betydligt större roll i 
energisystemet. Vätgas kan användas på många olika sätt, bland annat i industrin för 
produktion av fossilfritt stål. Sådan användning av vätgas kommer att sänka de svenska 
växthusgasutsläppen rejält. Vätgas kan också användas i transportsektorn – som i 
Mariestad, där det går att tanka vätgas i fordon. Vätgasbilen, eller bränslecellsbilen som 
den egentligen kallas, är en form av elbil eftersom den har en elmotor. Bilen tankas med 
vätgas och i bilen omvandlas vätgasen till el, som i sin tur driver bilen framåt.  

 
Självförsörjande tankstation öppen för allmänheten 
Vid tankstationen i Mariestad finns solceller som producerar el. Elen kan lagras i 
batterier, eller omvandlas till vätgas, vilket gör att mer el kan sparas till senare 
användning. När vätgas framställs bildas inte bara vätgas, utan även syrgas och värme.  

I Sverige kommer det byggas många vätgastankstationer kommande år. Den bästa 
affärsmodellen fås genom att se hur ägaren kan ta vara på, eller sälja, allt som framställs i 
tankstationen: vätgas, syrgas och värme. Dessutom kan vätgasen stötta elnätet, där 
elanvändningen ibland är högre än den som planerats. Detta möjliggör en 
kostnadsbesparing.  

Tankstationen i Mariestad är Sveriges femte vätgastankstation. Den öppnades år 2017 
och år 2019 kompletterades tankstationen med möjligheten att framställa egen vätgas på 
plats. De flesta andra tankstationer får sin vätgas transporterad (flakad) dit, likt hur 
bensinstationer får sin bensin genom lastbilstransport.  
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Systembild som är hämtad med godkännande från Research Institutes of Sweden 
(förkortat till RISE). 

 
Affärsmöjligheter 

Genom att kombinera vätgas och batterier för att lagra energi har RISE projektgrupp, i 
nära samarbete med Mariestads kommun och VänerEnergi, studerat möjliga 
affärsmodeller för elhandel, syrgasproduktion och spillvärme. Även legala och tekniska 
aspekter med lagring har utvärderats.  

 
Studien har kommit fram till att nuvarande regelverk inte är anpassade för till exempel 
energilagring. Dessutom är värdet på intäktskällorna mycket svåra att uppskatta, då de 
till stor del påverkas av elpriser. Både syrgas och lågtempererad spillvärme är lätta att 
framställa på flera sätt och deras ekonomiska värde är därför förhållandevis lågt. 
Samtidigt är marknaden för stödtjänster till elnätet under utveckling.  

Syrgas och rening av avloppsvatten 

Att använda syrgas från elektrolys till reningsverk har potential att minska reningsverkets 
energianvändning samtidigt som det också underlättar vid eventuell introduktion av 
rening av läkemedelsrester. För tankstationen hade det varit möjligt att få viss intäkt från 
detta som inte är försumbar. Studien kom även fram till att spillvärmen från elektrolysen 
har potential att bidra som uppvärmning för bostäder och växthus. Det är dock viktigt 
att vid nyetablering beakta att lösningarna bör vara avståndsmässigt mycket nära 
varandra.  

 
Frekvensreglering ger minskade kostnader 

En simuleringsmodell upprättades av vätgastankstationen i MATLAB/Simulink©. Där 
analyserades möjligheter att minska överuttag på Mariestads regionnät för åren 2020 och 
2021. Med överuttag menas de effekter som överstiger abonnerad effekt (idag 26 MW) 
vilket leder till extra kostnader för det lokala elnätsbolaget VänerEnergi. Resultaten 
visade att den uppskalade tankstationen har möjlighet att sänka överuttag och i vissa fall 
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även sänka abonnerad effekt, vilket leder till besparingar. Storleken på bränslecellen, 
elektrolys och vätgaslager är avgörande för hur stor effekt som systemet kan hjälpa 
elnätet med och under hur lång tid.  

Nätnyttan ”frekvensreglering” är också möjlig med hjälp av tankstationen. Intäkten från 
frekvensregleringen är mycket osäker då den bygger på en marknad med 
budgivningssystem. I detta arbete är det uppskattat att frekvensreglering är den mest 
signifikanta intäktskällan för tankstationen efter drivmedelsförsäljning. 

Sammanfattat går det att säga att nyetableringar av tankstationer mycket väl kan 
samspela med sin omgivning och kan bidra till ett förbättrat affärscase. Men det bör 
spenderas lite tid att analysera vilka möjligheter som är bäst lämpade för just det aktuella 
fallet, och integrera detta tidigt i planeringen av tankstationen.  

 
Hela rapporten kan läsas här: 

http://ri.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1673173&dswid=-4709 
 

Kontaktuppgifter till projektet:  

Vätgasproduktion för ellagring efter elnätsnytta och affärsmodeller | RISE 
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