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Sammanfattning 

Arbetet mot ett mer hållbart samhälle sker både nationellt och 

internationellt. Fokus ligger på att öka mängden förnyelsebar energi som 

produceras samtidigt som den konsumerade energin ska minskas. För att nå 

dessa mål införs lagar och riktlinjer för länder, företag och privatpersoner.  

Användningen av förnyelsebara energikällor ökar och solceller blir ett mer 

populärt sätt att generera energi, både för privatpersoner, företag och 

kommuner. Sveriges stamnät har idag svårt att klara de effekttoppar som 

uppstår vissa tider på dygnet. Det här har lett till ett ökat intresse för att lagra 

energi. Energi kan lagras i vätgas. Genom att använda elektrisk energi till att 

spjälka vatten till vät- och syrgas lagras den elektriska energin i vätgasen. 

Denna tekniken är inte ny men tidigare har det inte funnits ett lika stort 

behov utav att lagra stora mängder energi.  

Frågeställningen som ligger till grund för den här utredningen är; Varför 

använder inte fler vätgas för att lagra energi från förnyelsebara energikällor? 

Vilka är intressenter för en sådan lösning? Hur ett vätgassystem med 

elektrolysör och bränslecell utformas kommer också ingå i utredningen. I 

utredningen av vätgassystemet kommet verkningsgraden och nyttjandet av 

den termiska energin stå i fokus. För att svara på frågeställningen studerades 

populärvetenskapliga artiklar och vetenskapliga skrifter. Personer med 

kunskap inom vätgassystemet hittades vid litteraturstudien och dessa 

personer bidrog med viktig information till utredningen.   

Resultatet för utredningen gav att verkningsgraden för vätgassystemet 

beräknades till 73% varav 55% är termisk energi och 18% är elektrisk 

energi. Under utredningen utfördes ett räkneexempel där jämfördes 

säsongslagring av energi i batterier mot att lagra energin i vätgas. 

Jämförelsen visar att ett vätgassystem uppskattades kosta ca. 1 MSEK (exkl. 

moms) medan ett batterisystem som kan lagra 70% av hushållets 

årsförbrukning av elektrisk energi skulle kosta 21 MSEK (exkl. moms). 

Slutsatsen som kan dras från utredningen är följande. Den högsta 

verkningsgraden för vätgassystemet erhålls när både den termiska energin 

och den elektriska energin kan användas. Eftersom komponenterna i 

vätgassystemet är dyra och håller industriell standard är de optimala att 

använda de i större vätgassystem. Exempelvis i flerfamiljshus och mikronät.     
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Summary 

The change towards a more sustainable society is happening both nationally 

and internationally. The priority is to increase the amount off renewable 

energy while simultaneously decreasing the amount of energy consumed. To 

reach these goals, legislation and guidelines are applied to countries, 

companies and individuals.  

The usage of renewable energy sources is increasing and the Swedish 

power-grid is having trouble handling the power peaks. This leads to an 

increase in demand for energy storing solutions. Energy storage in hydrogen 

is possible. By using electrical energy to split the molequles into hydrogen 

and oxygen the electrical energy can be stored in hydrogen. The technique is 

not new but the demand for storing large amounts of energy is. 

The research question which supports this investigation is; Why isn’t it more 

common to use hydrogen to store energy from renewable energy sources? 

As well as questioning who would be interested in such a solution? How to 

design a plant with electrolysis and a fuel cell will also be a part of this 

investigation. In the investigation of the hydrogen plant, the main task is the 

efficiency and the usage of the thermal energy provided by the plant. Both 

popular science articles and scientific writings were studied during the 

investigation. Important people were found during the literature study and 

they contributed with important information.  

The result for the investigation in efficiency for the hydrogen plant is 

calculated to be 73%, of which 55% is thermal energy and 18% is electrical 

energy. During the investigation a comparison between the length of long-

time storage of energy in batteries, and storing energy in hydrogen was 

made. The result shows that the estimated cost for the hydrogen plant is 1 

MSEK while the cost for the battery plant who could store 70% of the 

household yearly consumed power was calculated to 21 MSEK. 

The conclusion from this investigation is that the highest efficiency that can 

be obtained from the hydrogen plant is when it’s possible to make use of 

both the thermal energy and the electrical energy. The components used in 

the hydrogen plant are expensive and built for industry standards and 

therefore the most effective place to use them is in bigger hydrogen plans 

such as in big buildings and microgrids. 
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Abstract 

En omställning till ett mer hållbart samhälle pågår både nationellt och 

internationellt. Arbete läggs på att öka andelen förnyelsebara energikällor 

där solceller är en populär produkt. När effekttopparna och de förnyelsebara 

energikällorna ökar i det svenska stamnätet så skapas ett behov av att lagra 

stora mängder energi. Att lagra den mängden energi i batterier skulle bli 

kostsamt. Resultatet från utredningen tyder på att vätgas är ett lämpligt 

alternativ då omvandlingsprocesserna genererar både elektrisk och termisk 

energi. Komponenterna som används är ursprungligen från industrin vilket 

gör dom överdimensionerade för vanliga hushåll. Optimalt används 

vätgassystem i flerfarmilsbostäder där både den termiska energin och 

elektriska energin kan nyttjas.    

Nyckelord: Vätgas, Bränslecell, Elektrolysör, off grid.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Klimatmedvetenhet har tagit en allt större plats i samhället. Länder, kommuner, 

företag och privatpersoner jobbar mot ett mer hållbart samhälle. Inom EU har det 

tagits gemensamma beslut för att öka användningen av förnyelsebara energikällor. 

Skärpta klimatmål med bland annat Parisavtalet [1] har bidragit till att regeringen, 

kommuner och företag satsar allt mer på tekniker för förnyelsebara energikällor 

[2]. Ett nationellt exempel på detta är Boverkets byggnadsregler som reglerar 

energiåtgången för byggnader. Reglerna begränsar den mängd energi som 

byggnaden får förbruka. Reglerna gäller både energin för uppvärmning och den 

elektriska energin som används i byggnaden.  

Av de förnyelsebara energikällorna är solceller en produkt som har ökat i 

popularitet de senaste åren, detta på grund utav flera faktorer. Ett ökat elpris 

samtidigt som priset på solceller har sjunkit. Skattereduktion för 

mickroproduktion av förnybar el och ett ökat intresse för användning av 

förnyelsebara energikällor är några troliga orsaker [3].  

En ökad användning av förnyelsebara energikällor i kombination med de 

effekttoppar som uppstår på det svenska kraftnätet ökar behovet av 

lagringsmöjligheter. Lagringsmöjligheter saknas idag i kraftnätet. Det här riskerar 

att hindra utbyggnad av bostadsområden och etablering av industrier [4].  

I Sverige varierar antalet soltimmarna kraftigt [5] vilket gör att på sommaren 

skapas det en överproduktion hos hushållen med solceller. Den producerade elen 

måste antingen konsumeras, lagras eller säljas. Under de mörkare 

vintermånaderna uppstår det en underproduktion av energin som levereras från 

solcellerna. Det innebär att konsumenten behöver köpa in sin el från ett elbolag 

om det inte finns energi lagrad. Idag är batterier det vanligaste sättet att lagra 

energi på, ett annat sätt är att lagra den elektriska energin i vätgas. 

Batterier som används för att lagra energin från solceller laddas upp under dagen 

och när solen har gått ner så drivs hushållet utav den lagrade energin. I dessa 

anläggningar lagras energin en kortare tid i batterierna. Mängden som lagras blir 

förhållandevis liten. De här system fungerar i det svenska klimatet bäst under 

sommaren. Under de mörkare perioderna har solcellerna problem med att både 

leverera elektrisk energi till hushållet och att ladda upp batterierna som ska driva 

huset när solen inte skiner. Ett alternativ till batteriet är att använda vätgas för att 

lagra den elektriska energin.  

 

Vätgas har länge använts inom den svenska industrin och det finns en lång 

erfarenhet av gasen. Processen för att lagra energi i vätgas kommer i den här 

utredningen att kallas för ett vätgassystem.  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med utredningen är att få kännedom om marknaden för bränsleceller. 

Varför satsas det inte mer på den här tekniken? Vad är det som gör att inte fler 

kommuner, företag och privatpersoner satsar på denna metod för att ta till vara 

den producerade elektriska energin? Genom frågeställningarna vill KLT konsult 

ta reda på vad det är som gör att inte fler investerar i ett vätgassystem för lagring 

av den elektriska energin från förnyelsebara energikällor. Syftet med utredningen 

är också att genom intervjuer få kunskap om vilka som är intressenter för lagring 

av elektrisk energi i vätgas.  

 

• Varför väljer inte fler företag kommuner och privatpersoner att satsa på vätgas 

för lagring av elektrisk energi?   

• Vilka är intressenter för att lagra den elektriska överskottsenergin i form av 

vätgas?  

• Vilken kostnad kan de acceptera/hur lång återbetalningstid kan de acceptera i 

jämförelse med deras nuvarande energilösning? 

 

1.3 Avgränsningar  

För flödesschemat kommer ackumulatortanken att representera värmesystemet 

eftersom kunskap saknas om utformningen av ett sådant system. 

Utredningen kommer att anta att hushållet behöver värme på sommaren för att 

värma upp vatten för bland annat dusch och disk. 

Vid beräkningar av verkningsgraden för vätgassystemet kommer effekten som 

solcellerna levereras att vara 100%. Det här antagandet görs eftersom utredningen 

inte ska utreda solceller som en källa för förnyelsebar energi. Solfångare kommer 

att finnas på huset för att höja temperaturen på vattnet som krävs för att kunna 

komprimera vätgasen.  
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2. Teknik 

2.1 Solpanel 

Solpaneler består av ett antal solceller. Solcellerna serie och parallellkopplas för 

att höja spänningen och strömmen. Normalt levererar en solcell 0,5 V. Genom att 

seriekoppla cellerna levererar en solpanel 12, 24 eller 48 eller V DC [6]. Ett 

vanligt misstag är att blanda ihop solpanel med solfångare. Solfångare används för 

uppvärmning av vatten. I solfångaren cirkulerar det en värmebärande vätska 

genom en värmeväxlare som värmer upp det vatten som finns i 

varmvattensystemet [7]. 

2.2 Solceller 

Det finns flera olika typer utav solceller, både ute på marknaden och de som 

befinner sig i experimentellt stadium. Vanligast är att använda ett 

halvledarmaterial för att generera en elektrisk ström. Gemensamt för solceller med 

en enkel PN-övergång är att de har en teoretisk maximal verkningsgrad på 33% 

[8]. Begränsningen beror på att solens strålning har ett brett spektrum och att 

fotonerna endast kan leverera energin för ett visst spann i spektrumet. Förlusterna 

för solcellerna delas upp i fyra kategorier, genereringsförluster, termiska förluster, 

rekombinationsförluster och resistiva förluster [9].  

Genereringsförluser sker när energin från fotonerna alstrar elektroner och 

elektronhål. Förlusterna uppkommer på grund av orenheter i fönsterlagret som ska 

skydda solcellen. Även i fönsterlagret reflekteras och absorberas solens strålning.  

Termiska förluster beror på att fotoner med för hög energi genererar en elektron 

och resterande energi övergår till termiskenergi. 

Rekombinationsförluster uppstår när de fria elektronerna återgår till ett 

elektronhål och energi frigörs. Elektronen är då inte längre en fri laddningsbärare 

som kan generera en elektrisk ström. De här förlusterna sker i gränsytor och vid 

defekter i materialet.  

Resistiva förluster utvecklas på grund av resistansen i materialet och vid defekter i 

materialet som skapar shuntkonduktanser [9].  

  

2.2.1 Kiselsolceller  

Kiselsolceller utnyttjar den fotovoltaiska effekten för att generera en ström av 

elektroner. Den populäraste typen av solceller använder kiselceller. Cellerna 

dopas till N- och P-dopat kisel. Med N-dopat menas att det finns ett överskott av 

elektroner. För P-dopat kisel finns det ett överskott av elektronhål på grund av ett 

underskott av elektroner. När skikten förs ihop så skapas en PN-övergång.  
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Figur 1 PN-övergång [25]. CC BY-SA 3.0 

Över PN-övergången skapas det ett elektriskt fält, detta på grund utav 

kiselskicktens dopning. Det översta N-dopade skiktet är så pass tunt så när 

solljusets fotoner träffar ytan så penetrerats skicket ner till PN-övergången. När 

energin från fotonerna når PN-övergången så exciterar elektronerna och kommer 

att kunna röra sig fritt i ledningsbandet.  

Figur 2 Solpanel [26]. CC-BY-SA-4.0  
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På grund av det elektriska fältet så rör sig elektronerna och elektronhålen bort från 

PN-övergången vilket skapar en ökad spänning mellan de två skikten. Kopplas en 

ledare mellan skikten så kommer elektronerna att börja flöda över till 

elektronhålen och skapa en DC. 

För att öka effektiviteten på kiselsolceller så dopas det övre N-skiktet hårt och P-

skiktet lätt, det leder till en större PN-övergång där fler elektroner och elektronhål 

kan uppstå.  

Av typen kiselsolceller finns det främst två varianter, polykristallin och 

monokristallin. Kristallerna i monokristallin har genomgått en längre kemisk 

process och strukturen för kristallerna är homogen. Monokristallina cellerna känns 

igen på dess svarta yta och har också en högre verkningsgrad och pris. För 

polykristallincellerna är kristallstrukturen mer slumpmässig och har inte 

genomgått samma kemiska process vilket ger en lägre verkningsgrad och pris. 

Dessa solceller känns igen på den metalliskt blåa ytan [10]. Verkningsgraden för 

monokristallina solcellerna är 15–22 % och för polykristallincellerna 15–17 % 

[11] [12].  

 
Figur 3 Monokristallinsolceller [27]. CC0 

 
Figur 4 Polykristallinsolceller [28]. CC0  
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2.2.2 Tunnfilmssolceller 

Tunnfilmssolceller tillverkas av ett mycket tunt material och placeras därför på ett 

bärande material oftast på en plast eller glasskiva. Filmen tillverkas i olika 

material och får sitt namn efter detta. Det finns till exempel CdTe (kadmium, 

tellurid) eller CIGS (koppar, indium, gallium, selen). Tunnfilmssolcellerna är 

dyrare än kiselsolcellerna och har en lägre verkningsgrad. Verkningsgraden ligger 

på mellan 10–16 %. Fördelen med tunnfilmssolceller gentemot kiselsolceller är att 

verkningsgraden inte faller lika drastiskt vid bristande solljus. Det finns 

tunnfilmssolceller med en verkningsgrad på cirka 28 % men dessa är mycket dyra 

och svåra att tillverka och används endast vid special fall så som på rymdraketer 

och satelliter. Tunnfilmssolcellen har en teoretisk begränsad verkningsgrad på 30 

%. Livslängden på tunnfilmssolcellen är kortare i jämförelse med kiselsolcellen 

[11] [12]. 

 
Figur 5 Tunnfilmssolcell [29]. CC-BY-SA -3.0 

Det finns ett flertal andra typer av solceller som är under utveckling. Till exempel 

perovskitsolceller, dye-sensitized solceller (DSSC) och nanotrådsbaserade 

solceller men fokus ligger på kiselsolceller eftersom dessa används mest i 

dagsläget. Gemensamt för alla solceller är att i det skikt som absorberar solljuset 

använder ett halvledarmaterial, till exempel en PN-övergång [12].    

2.3 Lagring av energi 

Lagring av energi har alltid varit en väsentlig del i samhället men en stor variation 

finns i teknik, lagringstid och verkningsgrad. Bland de äldsta och mest använda 

teknikerna har varit att lagra energi genom att dämma upp vatten för att senare 

kunna nyttja den kinetiska energin till att driva turbiner. Förr i tiden användes 

energin för malning av spannmål, i dagens samhälle utnyttjas rotationen i 

turbinerna för att generera elektrisk energi. Energin i denna lagringsmetod kan 
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lagras mycket länge och har en hög verkningsgrad, upp till 93 %. Tekniken 

används mycket i norra Sverige och står för en stor del av Sveriges energibehov 

[13] [14].  

 
Figur 6 Vattenkraftverk [30]. CC0  

Överskottsenergi kan lagras i svänghjul. Den mekaniska energin mobiliserar ett 

stort svänghjul med mycket liten friktion. Energin som lagras i svänghjulet är 

linjärt beroende av massan och har ett kvadratiskt samband med varvtalet. De gör 

att svänghjulets konstruktion ska vara lätt och hålla en hög hastighet för maximal 

energikapacitet. För att utvinna energin så bromsas hjulet, den här tekniken har 

hög verkningsgrad men begränsad lagringskapacitet [15] [16]. 

Komprimering av luft genom överskottsenergin. Luften komprimeras och lagras i 

stora reservoarer, när energi ska omvandlas så går luften genom en turbin som 

genererar elektrisk energi via en generator. I omvandlingen genereras mycket 

värme som sänker verkningsgraden. Fördelen med att lagra energin i tryckluft är 

möjligheten till stor lagringskapacitet över lång tid [15]. 

De nämnda metoderna lämpar sig inte för lokal lagring. Nedan görs en 

noggrannare förklaring av energilagringar som är väsentliga för den här 

utredningen. 

 

2.3.1 Elektrokemisk cell 

Elektrokemisk cell är det korrekta benämningen för ett batteri, den här typen av 

energilagringsprodukt används flitigt i dagens samhälle. En cell är den minsta 

typen av batteri, flera celler sammankopplas för att kunna leverera en högre effekt 

till lasten. När flera celler sammankopplas så bildas ett batteri. I folkmun används 

begreppet batteri även för enskilda celler men den korrekta benämningen 
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elektrokemisk cell. Cellen omvandlar kemisk energi till elektrisk energi via en 

kemisk process. Cellen är uppbyggd av anod, katod och elektrolyt.  

• Anod: Här sker en elektrokemisk reaktion som kallas oxidation som frigör 

elektroner 

• Katod: I katoden sker en reduktion och elektroner upptas. 

• Elektrolyt: Elektrolyten befinner sig mellan anoden och katoden och 

släpper igenom joner med förhindrar att elektronerna rör sig mellan 

anoden och katoden. 

När en last kopplas till cellen går elektronerna från anoden genom lasten till 

katoden, riktningen på strömmen är då det motsatta. Jonerna går från anoden till 

katoden genom en så kallad saltbrygga [17].  

 
Figur 7 Elektrokemisk cell med saltbrygga [31]. CC0  

Batterier är av typen primär eller sekundärbatteri. Sekundärbatterierna är 

uppladdningsbara och den kemiska processen kan gå åt båda hållen, både 

urladdning och laddning. Hos primärbatterierna kan processen bara gå åt ett håll 

och är ej uppladdningsbara.  

Celler har en viss självurladdning. Den är viktigt att hålla låg för att cellerna inte 

ska laddas ur med tiden, speciellt viktigt för primära batterier då dessa oftast 

förvaras en tid innan de används. 

Beroende på användningsområde så kan celler väljas efter detta. Ett exempel på 

det kan vara att cellen klarar en hög urladdningsström under en kortare tid utan att 

tappa spänning. Att cellen klarar många laddnings cykler utan att tappa kapacitet 

eller att cellen klarar att lagras länge utan att tappa energi. 
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Startbatterier används i fordon eller arbetsmaskiner. De ska klara att leverera en 

hög ström under kort tid även under kalla förhållande. Batterierna har ofta en 

spänning på 12 V. 

Traktionsbatterier är byggda för att ha en lång livstid med många cykler, De 

används inom industrin, främst som batteri i truckar. De har en spänning från 12 

V upp till 120 V och har en kapacitet på mellan 50 Ah och 1500 Ah.  

Stationära batterier används för reservkraft i bland annat UPS, ställverk och 

nödbelysning. Spänningen varierar mellan 12–400 V och de har en kapacitet på 

mellan 100–3500 Ah. Dessa celler är konstruerade för att stå på laddning under 

lång tid, med underhållsladdning för att sedan gå in och leverera effekt vid 

spänningsbortfall [18].  

 
2.3.1.1 Litium-jonbatteri (Li-ion) 

Spänningen för en cell är specifik för konstruktionen och är beroende av 

tillverkningsmaterialet. Litium-jon har på grund av valet av material en 

cellspänning på 3,6 V. I litium-jon cellen består anoden av litium och katoden av 

ett kol-material, vanligt förekommande är grafit. Litium-joncellen kan göras 

tunnare vilket har lett till dess stora framgång. Cellen används i mobiler och 

surfplattor [18].  

 

2.3.1.2 Blybatteri 

I blybatteriet består anoden av metalliskt bly, katoden består av blyoxid och 

elektrolyten består av svavelsyra. Blybatteriet har på grund av valet av material en 

cellspänning på 2 V. Blybatterier tillverkas i olika varianter beroende på 

tillämpning [18]. 

 
2.3.1.3 Nickel- och kadmiumbatterier (NiCd) 

Spänningen per cell är 1,2 V och hålls nästintill konstant under urladdning. Cellen 

klarar att leverera stora delar av sin kapacitet med konstant ström. Cellen är ett 

sekundärbatteri och har ett högt cyklingsantal med bibehållen spänningsnivå. 

NiCd har en bra prestanda under låga och höga temperaturer. Däremot har cellen 

en hög självurladdningshastighet och en negativ miljöpåverkan från tungmetallen 

kadmium [19]. 

 
2.3.2 Vätgas 

Vätgas är ett av grundämnena och har beteckningen H2. Gasen är lättviktig, doft- 

och färglös och mycket lättantändlig. Förvaring av vätgasen kan ske både i 

flytande och i gasform. När gasen når en temperatur under -253 °C övergår gasen 
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till flytande form och kan förvaras i kyltankar. Vid temperaturer runt 15 °C så 

förvaras gasen i tuber av stål, kolfiber eller glasfiber med ett tryck mellan 200–

700 bar. Väteatomerna är mycket små och vid förvaring i gasform krävs att 

materialet som tuberna är tillverkade av klarar att stänga inne vätgasatomerna.  

Vätgas är ingen primär energikälla utan gasen är en typ av energibärare och kan 

användas för att lagra energi. Det finns flera sätt att producera vätgas, det kan 

genereras genom omvandling från natur eller -biogas, oxidation av olja eller 

förbränning av kol. Men bland de mest miljövänliga sätten att producera vätgas är 

genom en elektrolysprocess där vatten spjälkas till väte och syre med hjälp av 

elektrisk energi. Processen är miljövänlig om källan till energin är det. Gasen har 

en mycket hög energitäthet per massa dock en låg energitäthet per volymenhet. 

Vätgas används inom de flesta branscher, allt från industri till forskning och 

läkemedelstillverkningen [20].   

 

2.3.2.1 Elektrolysör 

Elektrolysören är en maskin utan mekaniskt rörliga delar. Genom att tillföra 

elektrisk energi till ultrarent vatten så spjälkas vattnet till vätgas och syrgas. 

Vilket innebär att vattnet delas upp i mindre beståndsdelar. Spjälkningen sker 

genom ekvation 2.1.  

 
Figur 8 Elektrolys av vatten. [32]. CC0 

 Totalreaktion enligt ekvation 2.1:  

2𝐻2O +  elektrisk energi → 2𝐻2 + 𝑂2 + termisk energi    2.1 
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Vattnet som spjälkas är avjoniserat och filtrerat. Elektrolysören är uppbyggd av 

anod och katod och är separerade av elektrolyt. Elektrolyten bestå av joner. 

Exempel på elektrolyt som används är ion exchange ceramic membrane och 

proton exchange membrane.  

En spänningskälla förser katoden med DC och vätgas produceras enligt ekvation 

2.2. Vid anoden produceras syrgas och elektronerna från den elektrokemiska 

reaktionen leds tillbaka till spänningskällan enligt ekvation 2.3. 

Halvreaktionen vid katoden enligt ekvation 2.2: 

2𝐻2𝑂 + 2𝑒− →  𝐻2 + 2𝑂𝐻−    2.2 

Halvreaktion vi anoden enligt ekvation 2.3: 

2𝐻2𝑂 → 𝑂2  +  4𝐻+ + 4𝑒−     2.3 

Verkningsgraden för en proton-exchange membrane elektrolysören ligger mellan 

68–75%. Om det är möjligt att ta tillvara på den termiska energin så kan 

verkningsgraden stiga till strax under 90 % [21] [36].  

 

2.3.2.2 Bränslecell 

Bränslecellen består av en anod och en katod och är på flera sätt likt ett batteri 

med skillnaden att en bränslecell kräver ett bränsle. Omvandlingen från kemisk 

energi till elektrisk energi sker genom en kemisk process. 

Det finns ett flertal olika typer av bränsleceller med variation i 

tillverkningsmaterial men principen för energiomvandlingen är liknande. 

Bränslecellen omvandlar den kemiska energin från vätgasen till elektrisk energi.  

Totalreaktion:  

2𝐻2 +  𝑂2 → 2𝐻2𝑂      2.4   

Verkningsgraden varierar mellan 40–70 % och arbetstemperaturen är runt 80 °C 

för PEM-bränslecellen (Proton Exchange membrane), för vissa bränsleceller ända 

upp till 1000 °C. Arbetstemperaturerna är något som kan utnyttjas för 

uppvärmning och till och med driva en ångturbin för att höja verkningsgraden upp 

till 95 %.  

PEMFC 

Proton-exchange membrane är en typ av bränslecell och använd för att göra om 

vätgasens kemiska energi till elektrisk energi. 
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 (1) Via kanaler leds värmen bort. 

(2) Vid anoden används en katalysator för att dela upp vätgasen (H2) till protoner 

(H+) och elektroner (e-). 

(3) Membranet släpper igenom protonerna till katoden. elektronerna tvingas gå 

via en ledare för att komma till katoden och skapar den ström som levereras från 

bränslecellen.  

(4) Vid katoden reagerar elektronerna och protonerna med syre (O2) som bildar 

vatten H2O [22]. 

 

 

Figur 9 Diagram över PEM-bränslecellen [33]. CC0 
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Varje cell levererar 0,7–1 V. För att få en högre spänning så seriekopplas cellerna 

till en stack. Verkningsgraden för PEM bränslecellerna ligger på runt 50–60 %. 

Verkningsgraden kan stiga uppemot 95 % om man kan ta tillvara på den termiska 

energin från bränslecellen. Bränslecellen har en förväntad livslängd på 10 år [23]. 

Vanligt för bränsleceller är att en reformer ansluts innan bränslecellen, reformern 

utvinner vätgas från andra gaser som koldioxid och naturgas. Det gör 

bränslecellen mer mångsidig och går att nyttja i fler applikationer. Membranen i 

bränslecellen har en högre jonledningsförmåga om membranen är fuktiga. Innan 

bränslecellen ansluts därför en luftfuktare som höjer luftfuktigheten till 50 %. När 

bränslecellen har kommit upp i arbetstemperatur kan det varma vattnet som 

levereras från bränslecellen återkopplas för att återfukta luften till bränslecellen 

[35]. 

 

2.3.2.3 Vätgaskompressor 

Komprimering av vätgas kan göras på flera sätt och teknikerna kan delas in i två 

grupper: Mekanisk kompressor och icke mekanisk kompressor. För mekaniska 

kompressorer finns det två tekniker. 

Kolvkompressorn använder en kolv för att höja trycket. De kan göras genom en 

roterande motor eller genom ett hydrauliskt system som får kolven att mobiliseras.  

Figur 10 karakteristik för Bränslecell S2 5–35 kW [34] återgiven med tillstånd från 

Powercell. 
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Membrankompressorn är en typ utav mekanisk kompressor som är uppbyggt likt 

kolvkompressorn. Det som skiljer membrankompressorn mot kolvkompressorn är 

att vätgasen inte kommer i kontakt med kolven utan skiljs av med ett 

metallmembran. 

Inom gruppen icke mekaniska kompressorer finns det inga mekaniskt rörliga 

delar. Kompressorerna utnyttjar den termiska energin för att komprimera 

vätgasen. Det gör att dessa kräver mindre underhåll och upptar mindre yta. 

Metallhydrid kompressorn är intressant eftersom den kan utnyttja spillvärme för 

att komprimera vätgasen.    

Metallhydrid kompressorn är ett utav sätten där vätgasen komprimeras genom att 

nyttja tryckdifferensen som uppstår mellan värme och kyla. Vid kylning av 

vätgasen ligger temperaturerna kring 10 °C och vid upphettningen ligger 

temperaturen kring 80 °C. Komprimeringen utförs i steg och är inte en 

kontinuerlig process. Vanliga cyklingstider ligger på mellan 2–7 minuter. Vid 

komprimering utav vätgas används metallhydrider. Komprimeringen består utav 4 

steg.  

Steg 1: Vätgasen absorberas vid lågt tryck och låg temperatur.  

Steg 2: Uppvärmning till hög temperatur och ökat tryck.  

Steg 3: Vätgasatomerna släpper från metallen under högt tryck och höga 

temperaturer.  

Steg 4: Nedkylning.  

Ytterligare två komprimeringsmetoder utan mekaniskt rörliga delar är 

elektrokemisk kompressor och högtryckelektrolysören [24]. 
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3. Metod och genomförande 

I detta kapitel beskrivs val av metod. 

3.1 Kvalitativ metod 
 

3.1.1 Litteraturstudie 

Under den inledande litteraturstudien lästes både vetenskapliga artiklar och 

populärvetenskapliga skrifter. Flera av de personer som intervjuades hittades vid 

litteraturstudien bland de populärvetenskapliga artiklarna. Det var en av orsakerna 

till att fokus initialt låg på populärvetenskapliga artiklar. För vissa processer i 

vätgassystemet studerades vetenskapliga artiklar och skrifter om elektrolysören 

och bränslecellen.  

Principerna för funktionen hos bränsleceller och elektrolysörer är kända sedan 

länge vilket gör det svårt att i vissa fall värdera information där datum för 

publicering saknas.  

 

3.1.2 Intervju 

Utredningen kommer genom intervjuer och frågeformulär att skapa en översikt 

över intresset för lagring av elektrisk energi i vätgas. Intervjuerna kommer också 

att bidra med viktig information till utredningen. Intervjuer kommer att ske över 

telefon när avståndet till intressenten är ett hinder. Annars kommer intervjuerna 

hållas som personliga möten.  

Intervjuerna kommer att bestå av en blandning av öppna och slutna frågor. De 

öppna frågorna kommer att bidra med information gällande åsikter, tankar och 

inställning till frågeställningen. De slutna frågorna kommer att användas för att få 

klargörande och konkret information. 

Ett par dagar innan intervjun äger rum kommer respondenten att få frågorna 

mejlade till sig, det för att få tid att förbereda sig och kunna skaffa sig information 

om företagets inställning och riktlinjer till de frågor som kommer att ställas under 

intervjun. Det görs också för att åsikterna ska representera företaget och inte 

personliga åsikter som kan skilja sig mellan olika medarbetare. 

För att öka reliabiliteten kommer resultatet att sammanställas. Sammanställningen 

kommer att mejlas till respondenten för att personen ska få chansen att korrigera 

om något missförstånd har uppkommit eller om informationen har blivit felaktig.  

Om respondenten godkänner det kommer intervjun att spelas in med en diktafon. 

Det här kommer att öka reliabiliteten, underlätta efterarbetet och effektivisera 

intervjun eftersom det kommer minska behovet av att föra anteckningar under 

intervjun. 
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Resultatet för den kvalitativa delen kommer att bygga på att respondenter med 

väsentlig expertis har intresse och tid att medverka i intervjuer. 

Under litteraturstudien skapades en lista med personer som nämndes i de 

populärvetenskapliga artiklarna, dessa personer kan bidra med viktig kunskap för 

denna utredningen. Syftet med intervjuerna var inte att skaffa information som 

kunde göras till statistik, utan varje intervju syftade till att ge specifik information, 

som kunde bidra till att få svar på frågeställningarna och hur ett vätgassystem ska 

utformas. 

Intervjuerna med kommunerna syftade till att få information om politiska hinder 

och vad som krävs av organisationen för att inom kommunen satsa på vätgas för 

att lagra energi från förnyelsebara energikällor. För att öka reliabiliteten kunde 

fler intervjuer med kommuner utförts. Eftersom informationen som uppkom vid 

intervjuerna stämde överens med varandra så togs beslutet att inte utföra fler 

intervjuer med representanter från kommuner. 

Intervjuerna med tillverkare och återförsäljare syftade till att få svar på 

produktspecifika frågor som skulle ge information om delprocesserna i 

vätgassystemet. För att öka reliabiliteten kunde en intervju utförts med en 

tillverkare av elektrolysörer. Eftersom det inte finns någon svensk tillverkare av 

elektrolysörer så genomfördes ingen. För att öka reliabiliteten kunde det utförts 

intervjuer med företag i Tyskland och Kalifornien eftersom dessa har en större 

erfarenhet av bränsleceller och elektrolysörer än företag i Sverige.      

Intervjuerna med Hans-Olof Nilsson, Skellefteå Kraft och med Jakob Nömm vid 

Luleå tekniska universitet var viktiga för utredningen eftersom dessa satt på 

praktisk erfarenhet från deras projekt och kunde bidra med viktiga erfarenheter till 

utredningen.  

 

3.1.3 Frågeformulär 

I fall där respondenterna har ont om tid för att svara på frågorna eller när svaren 

från intervjuerna blir otydliga kommer det att finnas ett frågeformulär där 

respondenter själva får formulera sina svar.  

I fall där frågeformulär användes utformades frågorna enligt liknande modell som 

för frågorna som användes vid intervjuerna. Den stora skillnaden var att frågorna 

var mer förklarande så att det inte krävdes några följdfrågor för att få svar på 

frågeställningarna. 
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3.2 Kvantitativ metod 
 

3.2.1 Beräkningar verkningsgrad 

För att väga upp den kvalitativa empirin utförs också beräkningar på 

verkningsgrad och kostnader på vätgassystem. Detta görs för att kunna jämföra 

och argumentera för påståendet om vätgassystemets brister. Avsikten med denna 

metod är att höja reliabiliteten i undersökningen.  

För att utföra beräkningar av verkningsgraden för vätgassystemet användes 

information ifrån intervjuerna och litteraturundersökningen. För att utföra 

beräkningar på verkningsgraden krävs det kännedom om hur hela vätgassystemet 

är utformat och hur systemet utnyttjar värmen som skapas i 

omvandlingsprocesserna för vätgasen.  

För att beräkna verkningsgraden så delas vätgassystemet upp efter de olika 

processerna. I process 1 spjälkar elektrolysören vatten till vätgas och syrgas från 

energin från den förnyelsebara energikällan. Vätgasen komprimeras och lagras i 

vätgastankar. I process 2 använder bränslecellen vätgasen för att generera 

elektrisk energi. Båda processerna genererar även termisk energi. I exemplet 

kommer vätgassystemet konstrueras i en byggnad, på byggnadens tak kommer 

solceller och solfångare monteras. 

Process 1: Solcellerna genererar en DC som går vidare till DC-omvandlaren. DC-

omvandlaren omvandlar spänningen till en lämplig nivå för elektrolysören. 

Elektrolysören spjälkar det renade vattnet till vätgas och syrgas. 

För att komprimera vätgasen används en metallhydrid kompressor. Vätgasen 

komprimeras till 300 bar som lagras i tuber. Kompressorn använder tempererat 

vatten för att öka trycket på vätgasen. Eftersom denna process inte kräver någon 

direkt elektrisk energi för att höja trycket på gasen kommer verkningsgraden antas 

till 100 %. 

Exempelbyggnaden är utrustat med en solfångare för att höja temperaturen på 

varmvattnet i ackumulatortanken till 80 °C och det kalla vattnet kommer från 

grundvattnet. Verkningsgraden för den termiska energin och den elektriska 

energin fås fram genom ekvation 3.1 och 3.2. Energiförloppet illustreras i figur 

11. 

 

 



  
 

  18 
 

 
Figur 11 Process 1, energin från solcellerna går till att producera vätgas. 

𝑛1𝐸𝑇
= 𝑛𝐷𝐶−𝑜𝑚𝑣𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑟𝑒 ∗ 𝑛𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑙𝑦𝑠ö𝑟(𝐸𝑇)   3.1 

𝑛1𝐻= 𝑛1𝐷𝐶−𝑜𝑚𝑣𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑟𝑒 ∗ 𝑛𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑙𝑦𝑠ö𝑟(𝐻)   3.2

   

Process 2: Under vintermånaderna när solcellerna inte kan leverera någon energi 

till hushållet kommer bränslecellen att omvandla den lagrade energin i vätgasen 

till att ladda batteriet. Verkningsgraden för den elektriska energin och den 

termiska energin beräknas enligt ekvation 3.3 och 3.4 och energiförloppet visas i 

figur 12. 

 
Figur 12 Process 2, vätgasen omvandlas till AC. 

𝑛2𝐸𝐿 = 𝑛1𝐻 ∗ 𝑛𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑐𝑒𝑙𝑙𝐸
∗ 𝑛𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 ∗ 𝑛𝑉ä𝑥𝑒𝑙𝑟𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝑒  3.3 

𝑛2𝐸𝑇
=  𝑛1𝐻 ∗  𝑛𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑐𝑒𝑙𝑙𝐸𝑇

    3.4 

Den totala verkningsgraden för vätgassystemet erhålls genom att addera 

verkningsgraden för den termiska energin och den elektriska energin enligt 

ekvation 3.5.  

𝑛𝑡𝑜𝑡 =  𝑛2𝐸𝐿 + 𝑛1𝐸𝑇
+ 𝑛2𝐸𝑇

    3.5 

 

3.2.2 Räkneexempel batteri vs vätgas  

I intervjuerna med Hans-Olof Nilsson och Powercell uppskattades kostnaden för 

ett vätgassystem som klarar att lagra ett elöverskott på 15 000 kWh i vätgas till 1 

MSEK. De stora kostnaderna i vätgassystemet är vätgastuberna, elektrolysör och 

Solcell DC/DC

elektrolysör Kompressor H2

Ackumulaortank Solfångare

Tuber Bränslecell

Batteri Växelriktare

Ackumulaortank
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bränslecellen. Vid beräkning av motsvarande kostnad för ett batterilager med 

samma kapacitet hamnade kostnaden betydligt högre1. 

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 𝑀𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 ∗ 1,2   3.6 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑟 = 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 ÷ 𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡  3.7 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑟 ∗ 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖   3.8 

Batteriet som kommer användas i räkneexemplet säljs av PylonTech. Batteriet 

kostar 145 000 sek (exkl. moms) för 23kWh vilket ger 6300 kr/kWh. Batteriet har 

en livslängd på minst 10 år med ett urladdningsdjup på 80 % (10–90 %). I 

räkneexemplet saknas kostnad för växelriktare och annan kringutrustning, 

eftersom kostnaden för endast batterierna blev så hög att den kostnaden hade varit 

liten i jämförelse.    

Eftersom Hans-Olof Nilssons vätgasdrivna hus är kraftigt överdimensionerat så 

görs en till beräkningsjämförelse. Efter rådfrågan från John Hamnelid 

(energirådgivare Borås Stad) och Hans Westerlund (KLT Konsult) så görs en 

beräkning för ett hushåll med en årlig effektförbrukning på 4000 kWh. En 

uppskattning görs att 70 % av den årliga effektförbrukningen behöver kunna 

lagras, eftersom mycket energi går åt under de mörkare perioderna av året. 

𝑀𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 0,7 3.9 

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 𝑀𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 ∗ 1,2  3.10 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑟 = 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 ÷ 𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 3.11 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑟 ∗ 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖  3.12 

 

3.2.3. Styrsystemets funktion i ett hushåll.  

Vätgassystemet kommer utrustas med ett industriellt styrsystem. Styrsystemet 

kommer reglera tryck och flöden i vätgassystemet. Givare kommer övervaka alla 

processer för att säkerställa att ingen vätgas läcker ut. Styrsystemet kommer att 

reglera när energin från solcellerna laddar batterierna och när energin går till att 

producera vätgas.  

Batterilagret används för att göra vätgassystemet mer flexibelt. Batterierna 

kommer att vara den primära energikällan i hushållet och kommer laddas upp 

dagtid och förse hushållet med energi när solcellerna inte levererar elektrisk 

energi. Batteriet används också för att minska antalet cykler på elektrolysören och 

bränslecellen som leder till en ökad livslängd.  
 

 
1 Mer noggranna uträkningar på kostnaden för ett vätgassystem kommer inte genomföras eftersom det 

inte är möjligt för privatpersoner att importera komponenterna från Kina. 
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3.2.3.1 Exempel på flöden i vätgassystemet 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Specifikationer för ett exempelhus 

För att beräkna mängden energi som omvaldas kommer ett simuleringsprogram 

för solceller att användas. Programvaran HelioScope används för att simulera 

mängden elektrisk energi som solcellerna kan generera varje månad. Figur 13 och 

14 visar solpanelernas placering på hus- och garagetaket. Diagrammen i figur 15 

och 16 visar effekten som solcellerna levererar till vätgassystemet varje månad. 

Diagrammen kommer från simuleringarna i HelioScope. 

 

 

Figur 13 Exempelhus med solceller, egen bild. 

Boende yta: 160 kvm 

Takyta: 70 kvm + 75 kvm garagetak 

Energiförbrukning per år: 16 000 kWh 

Medelförbrukning sommar: 350 kWh/månad, 12 kWh/dygn (ingen 

uppvärmning av hushållet) 

Medelförbrukning vinter: 2500 kWh/månad 80, kWh/dygn (varav 

65 kWh / dygn för uppvärmning) 

Batteristorlek vätgassystem: 80 kWh 

Solceller: REC Solar, polykristallin, 280 W 
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Figur 14 Garage med kompletterande solceller på taket, egen bild. 

 

Figur 15 Genererad energi per månad för hus, egen bild. 

 
Figur 16 Genererad energi per månad för garage, egen bild. 
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Ö𝑣𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝐸𝐿  𝐽𝑢𝑛𝑖 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑖 −  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗𝑢𝑛𝑖 3.13

  

Ö𝑣𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝐸𝐿  𝐽𝑢𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 = ö𝑣𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐽𝑢𝑛𝑖 ÷ 30  3.14 

 

Uppladdning av batteriet på 80 kWh från 10–90 %:  

 
Ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝐸𝐿 𝐽𝑢𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 = ö𝑣𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝐸𝐿  𝐽𝑢𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 − 𝑈𝑝𝑝𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖  

3.15 

3,55 kWh ger 1 m3 vätgas [41]. 

 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 𝐽𝑢𝑛𝑖 = ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝐸𝐿 𝐽𝑢𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 × 𝑛𝐷𝐶−𝑜𝑚𝑣𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑟𝑒 ÷ 3,55 

      3.16 

𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 =  ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝐸𝐿 𝐽𝑢𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 × 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 3.17 

 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝐸𝐿  𝐷𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  3.18 

 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝐸𝐿   𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 = 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 ÷ 31  3.19 

  

𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 × 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑   3.20

       

Husets position valdes för att det ligger i sydliga Sverige med ett tak som har en 

fördelaktig sydlig riktning för solceller. Data som simuleringsprogrammet ger är 

specifika för husets position och för dess riktning mot solen. Reliabiliteten för 

resultatet från beräkningarna är hög eftersom simuleringarna baseras på 

ekvationer för solens rotation och solcellernas riktning mot solen och hade gett ett 

likande resultat om ett annat simuleringsprogram hade använts.  

Resultatet från simuleringarna kommer inte att stämma överens med den verkliga 

prognosen men ger en bra riktlinje över den verkliga produktionen. HelioScope 

används av både företag och privatpersoner och kan därför antas bidra med 

relevant information till undersökningen.   
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4. Resultat och analys 

4.1 Varför väljer inte fler att lagra elektrisk energi i vätgas? 

4.1.1 Kommuner 

För att fler kommuner ska satsa på vätgassystem krävs det enligt Mickael Lind på 

NBAB [37] och Susanné Wallner på Mariestads kommun [40] ett gemensamt 

intresse från politiker i kommunen och från personerna som ska driva projektet. 

En sådan satsning på vätgas kommer i dagens läge att bli dyr och kan vara 

avskräckande när det redan finns ett nät som förser kommunen med energi. 

Susanné Wallner utvecklingsstrateg på Mariestads kommun säger att ingen 

politiker på regeringsnivå har besökt Mariestads kommun för deras satsningar 

inom vätgas. Susanné Wallner spekulerar i om det är för att politikerna är rädda 

för ny teknik som vätgas eller inte har intresset för vätgas som 

energilagringsmedium. Hans-Olof Nilsson berättar att han inte heller har fått 

någon reaktion från politiker på regeringsnivå [41].  

 

4.1.2 Privatpersoner och företag 

För att svara på varför inte fler privatpersoner och företag satsar på att lagra 

energin från förnyelsebara energikällor i vätgas så har utredningen undersökt de 

argument som används mot vätgassystemen.  

 

• Låg verkningsgrad  

• Hög kostnad 

 

4.1.2.1 Låg verkningsgrad 

Gällande den låga verkningsgraden så är vätgassystemet uppbyggt av flera 

processer. Vätgasen ska både genereras, lagras och senare omvandlas till elektrisk 

energi. Även om verkningsgraden för varje process är hög så sjunker 

verkningsgraden för hela vätgassystemet. För att beräkna verkningsgraden för 

vätgassystemet har processerna delats upp och beräknats var för sig. Eftersom 

vätgassystemet har två lagringsmöjligheter: Korttidslagring av energin sker i 

batterier och långtidslagringen sker i vätgas. Beroende på situation så kommer 

energin att lagras antingen i batteri eller i vätgasen.      

Genom att studera datablad från olika tillverkare har verkningsgrader för 

växelriktare och batteri tagits fram. 

 

Växelriktare Huawei SUN2000-

100KTL-H1 [42] 

Kostal PIKO 

36 EPC [43] 

Ferroamp 

EnergyHub XL [44] 

Growatt 

17000~25000TL3-S 

[45] 

Batteri Pylontech 

POWERCUBE-X1 

- ƞ = 96 % 

   

Tabell 2. Verkningsgrader för växelriktare och batterier. 



  
 

  24 
 

• Verkningsgrad batteri – 96 % 

• Verkningsgrad växelriktare - 98,8 % 

• Verkningsgrad DC-omvandlare - 96,5 % 

Enligt Peter Rydebrink [36] kan verkningsgraden för elektrolysören ligga på strax 

under 90 %. Verkningsgraden kommer därför antas till 85 %. Den elektriska 

energin (H) står för 65 % och den termiska energin (ET) står för 17 %.  

 

 
Figur 17 Situation 1, energin från solcellerna går till att producera vätgas   

𝑛1𝐸𝑇
=  𝑛𝐷𝐶−𝑜𝑚𝑣𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑟𝑒 ∗ 𝑛𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑙𝑦𝑠ö𝑟𝑒𝑛(𝐸𝑇)   3.1 

𝑛1𝐸𝑇
= 0,965 ∗ 0,17 = 0,139 (Termisk) 

 𝑛1𝐻 = 𝑛1 ∗ 𝑛𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑙𝑦𝑠ö𝑟𝑒𝑛(𝐻)   3.2 

𝑛1𝐻 = 0,965 ∗ 0,65 =  0,627 (Vätgas) 

 

I process 1 så blev 62,7 % till vätgas och 13,9 % till termisk energi. Resterande 

23,4 % är ej användbar förlust. 

Bränslecellen kan enligt Per Ekdunge på Powercell uppnå en verkningsgrad på 95 

% om värmet i vattnet kan utnyttjas. Av 95 % blir 30 % till elektrisk energi och 65 

% till termisk energi. För att kunna nyttja den elektriska energin från vätgasen 

behöver batteriet laddas och växelriktaren generera en AC.  

 

 

 

 
Figur 18 Situation 2, vätgasen omvandlas till AC. 

 

Solcell DC/DC

elektrolysör Kompressor H2

Ackumulaortank Solfångare

H2
Bränslecell

Batteri Växelriktare

Ackumulaortank Solfångare
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𝑛2𝐸 = 𝑛1𝐻 ∗ 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑐𝑒𝑙𝑙𝐸 ∗ 𝑛𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 ∗ 𝑛𝑉ä𝑥𝑒𝑙𝑟𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝑒 3.3 

𝑛2𝐸 = 0,627 ∗ 0,3 ∗ 0,96 ∗ 0,988 = 0,1784  (El) 

𝑛2𝐸𝑇
=  𝑛1𝐻 ∗  𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑐𝑒𝑙𝑙𝐸𝑇

   3.4 

𝑛2𝐸𝑇
=  0,627 ∗ 0,65 = 0,407  (Termisk) 

Total verkningsgrad för vätgassystemet 

𝑛𝑡𝑜𝑡 =  𝑛2𝐸 + 𝑛1𝐸𝑇
+ 𝑛2𝐸𝑇

   3.5 

𝑛𝑡𝑜𝑡 =  0,1784 + 0,139 + 0,407 = 0,724  

Verkningsgraden för vätgassystemet är 72%. 18% är elektrisk energi och 55% är 

termisk energi. 14% av energin blir till termisk energi i elektrolysören, 41% blir 

till termisk energi i bränslecellen. 27% blir förluster i vätgassystemet. 

 

4.1.2.2 Hög kostnad 

I intervjuerna med Hans-Olof Nilsson och Powercell uppskattades kostnaden för 

ett vätgassystem som klarar att lagra ett elöverskott på 15 000 kWh i vätgas till 1 

miljon (Exkl. moms) kronor. De stora kostnaderna i vätgassystemet är 

elektrolysören, bränslecellen och vätgastuberna. Vid beräkning av motsvarande 

kostnad för att batterilager med samma kapacitet hamnade kostnaden betydligt 

högre.    

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 ∗ 1,2  3.6 

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 15 000 ∗ 1,2 = 18 000 𝑘𝑊ℎ    

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑟 = 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 ÷ 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡   3.7 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑟 = 18 000 𝑘𝑊ℎ ÷ 23 𝑘𝑊ℎ = 783 𝑠𝑡     

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑟 ∗ 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖  3.8 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 783 ∗ 145 000 = 113 535 000 𝑠𝑒𝑘   
 

Ett batterilager som klara att lagra 15 000 kWh skulle kosta 113,5 miljoner sek 

(exkl. moms). Det utförs en till kostnadsjämförelse för ett hushåll med en årlig 

energiförbrukning på 4000 kWh. 

 

𝑀𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 0,7   3.9 

𝑀𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 4000 𝑘𝑊ℎ ∗ 0,7 = 2800 𝑘𝑊ℎ    
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𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 ∗ 1,2   3.10 

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 2800 𝑘𝑊ℎ ∗ 1,2 = 3360 𝑘𝑊ℎ    

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑟 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 ÷ 23 𝑘𝑊ℎ   3.11 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑟 = 3360 𝑘𝑊ℎ ÷ 23 𝑘𝑊ℎ = 146 𝑠𝑡     

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑟 ∗ 145 000 𝑠𝑒𝑘  3.12 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 146 𝑠𝑡 ∗ 145 000 𝑠𝑒𝑘 = 21 182 608 𝑠𝑒𝑘    

Ett batterilager som klara att lagra 3360 kWh skulle kosta 21 miljoner sek (exkl. 

moms).   

För volymen som dessa batterier skulle uppta så säljer PylonTech Batterier upp 

till 2600 kWh (2,6 MWh). Batterierna förvaras i en 40 fots container och har en 

vikt på 35 ton. 

4.2.Vilka är intressenter? 

Mindre elproducenter: I intervjun med Hans-Olof Nilsson närvarade Tomas 

Bengtsson (energirådgivare för sju kommuner i Västra Götaland, utnämnd till 

årets energirådgivare 2018) och Jörgen Andersson (El producent och CEO på 

Green Energy). Tillsammans har de lång erfarenhet av energi. De tror att Sveriges 

framtida energiförsörjning kommer bestå av flera mikronät och ser då vätgas som 

en bra lösning. Orsaken är bland annat att verkningsgraden för vätgassystem är 

hög om man kan ta tillvara på värmen som genereras vid omvandlingarna. Om 

vätgasen genereras på ett miljövänligt sätt så ses vätgassystemet som ett hållbart 

sätt att lagra energi.  

Jörgen Anderson som är elproducent ser vätgassystemet som en möjlighet att 

kunna lagra energin från vattenkraftverket när det finns en överproduktion på 

elnätet. När det finns en överproduktion sjunker elpriserna drastiskt. Priserna kan 

sjunka så lågt som 1 kr/MWh för elproducenterna enligt Jörgen Andersson.  

Flerfamiljsbostäder: Hans-Olof Nilsson [41] säger i intervjun att komponenterna i 

vätgassystemet håller industristandard och är dimensionerade för större processer. 

Det gör det svårt att få ner kostnaderna om ett mindre vätgassystem ska 

konstrueras.  

En trolig orsak till att fler företag inte satsar på vätgas för att lagra energi är att 

vätgassystemen är outforskad mark och att företagen inte vill riskera höga 

kostnader. Det beror också på att i dagsläget är den svenska marknaden liten och 

det finns få leverantörer av lösningar för vätgassystem.  
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4.3 Vilken kostnad kan intressenterna acceptera?  

Dagens kostnad för ett vätgassystem är enligt Hans-Olof Nilsson och Per Ekdunge 

omkring 1 miljon kronor. Kostnaden är hög för att volymen som säljs i dagsläget 

är låg. Enligt Per Ekdunge så kommer priset på bränsleceller sjunka när 

produktionstakten ökar och Powercell förutspår att priset kommer ligga på 40 

Euro/kW om försäljningsvolymerna uppnår på 30 000 bränslecellsstackar per år. 

4.4 Styrsystemets roll 

Vätgassystemet kommer att utrustas med ett industriellt styrsystem. Styrsystemet 

kommer att reglera tryck och flöden för elektrolysören och bränslecellen. Givare 

kommer att övervaka alla processer för att säkerställa att ingen vätgas läcker ut 

och för att säkerställa en optimal verkningsgrad. Styrsystemet kommer att reglera 

när energin från solcellerna kommer ladda batterierna och när energin producerar 

vätgas.  

Batterisystemet används för att göra vätgassystemet mer flexibelt. Batteriet 

kommer att vara den primära energikällan i hushållet och kommer att laddas upp 

dagtid och förse hushållet med energi när solcellerna inte levererar elektrisk 

energi. Batteriet används också för att minska antalet cykler på elektrolysören och 

bränslecellen som leder till en ökad livslängd.  

 

4.4.1 Exempel på styrsystemets funktion i ett hushåll. 

Under årets ljusare månader kommer vätgassystemet producera vätgas. Tidigt på 

dagen kommer solcellerna [fig.19 steg 1] börja generera elektrisk energi som 

laddar upp batterisystemet och förser byggnaden med elektricitet. När batteriet är 

uppladdat till 90 % kommer all energi från solcellerna gå till att producera vätgas 

[fig.19 steg 2]. Senare på dagen när solcellerna inte levererar någon energi till 

vätgassystemet kommer energin från batterisystemet producera vätgas tills 

energinivån i batterierna nått 30 % [fig.19 steg 5]. De resterande 20 % räcker till att 

driva byggnaden över natten. Beräkningar för den producerade vätgasen per dag 

sker i ekvation 3.13-3.17. 

 

Ö𝑣𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝐸𝐿  𝐽𝑢𝑛𝑖 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑖 −  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗𝑢𝑛𝑖 3.13 

Ö𝑣𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝐸𝐿  𝐽𝑢𝑛𝑖 = 1667,5 + 1662,7 𝑘𝑊ℎ −  350 𝑘𝑊ℎ = 2980,2 𝑘𝑊ℎ  

Ö𝑣𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝐸𝐿  𝐽𝑢𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 = ö𝑣𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐽𝑢𝑛𝑖 ÷ 30  3.14 

Ö𝑣𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝐸𝐿  𝐽𝑢𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 = 2980,2 𝑘𝑊ℎ ÷ 30 = 99,34 𝑘𝑊ℎ   
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Uppladdning av batteriet på 80 kWh från 10–90%:  

Ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = Ö𝑣𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝐸𝐿  𝐽𝑢𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 −  𝑈𝑝𝑝𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖    3.15   

Ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑠𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 99,34 𝑘𝑊ℎ − 80 𝑘𝑊ℎ × 0,8 = 35,34 𝑘𝑊ℎ   

3,55 kWh ger 1 Nm3 vätgas [41]. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 𝐽𝑢𝑛𝑖 = ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝐸𝐿  𝐽𝑢𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 × 𝑛𝐷𝐶−𝑜𝑚𝑣𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑟𝑒  ÷  3,55        

      3.16 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 𝐽𝑢𝑛𝑖 = 35,34 𝑘𝑊ℎ × 0,965 ÷ 3,55 𝑘𝑊ℎ = 9,6 𝑚3  

𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 =  ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝐸𝐿 𝐽𝑢𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 × 𝑛𝐷𝐶−𝑜𝑚𝑣𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑟𝑒 ∗ 𝑛𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑙𝑦𝑠ö𝑟𝑒𝑛(𝐸𝑇) 

      3.17 

𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 =  35,34 𝑘𝑊ℎ × 0,965 × 0,17 = 5.7 𝑘𝑊ℎ (𝑒𝑥𝑘𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒) 

 

 

• Under sommaren genererar vätgassystemet förutom energin till hushållet i 

genomsnitt 9,6 m3 vätgas och 5.7 kWh termisk energi till ackumulatortanken 

per dag.  

Under årets mörkare månader kommer vätgasen driva hushållet genom att ladda 

upp batterisystemet [fig.19 steg 4]. Batterisystemet kommer då endast att laddas 

upp till 60 %. Detta görs för att det ska finnas utrymme kvar om solcellerna skulle 

börja generera energi. När energinivån på batteriet har gått ner till 10 % kommer 

den lagrade energi i vätgasen omvandlas till elektrisk energi och ladda batterierna 

till.  

 

 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝐸𝐿  𝐷𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 =  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  3.18 

 
𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝐸𝐿   𝐷𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 = 2500 𝑘𝑊ℎ − 98,1 𝑘𝑊ℎ = 2401,9 𝑘𝑊ℎ  

 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝐸𝐿   𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 = 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 ÷ 31  3.19 

 
𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝐸𝐿   𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 = −2401,9 𝑘𝑊ℎ ÷ 31 = 77 𝑘𝑊ℎ   

 

För att kompensera för energiunderskottet så omvandla bränslecellen vätgasen till 

elektrisk energi där 77 kWh krävs för att driva huset enligt ekvation 3.18 och 

3.19.  

Bränslecellen ger 3 kWh per 1 m3 vätgas [23]. Det ger att 25,6 Nm3 vätgas 

kommer förbrukas för att förse huset med energi. För att beräkna den termiska 

energin som genereras av bränslecellen så blir 65 % till termisk energi där 30 % är 

77 kWh. 
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𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠 × 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑐𝑒𝑙𝑙𝐸𝑇
                       3.20 

𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = (77 𝑘𝑊ℎ ÷ 0,3 ) × 0,65 = 166,8 𝑘𝑊ℎ 
 

 

• Under vintern omvandlas 25,6 Nm3 vätgas till elektricitet och i processen 

genereras 166,8 kWh termisk energi per dag. 
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Figur 19 Vätgassystemets uppbyggnad, egen bild 
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5. Diskussion och slutsatser 

Vid jämförelse med andra sätt att generera elektricitet och värme måste hela 

framställningsprocessen beaktas i beräkningen. Eftersom i vätgassystemet så ska 

vätgasen både genereras, lagras och senare omvandlas till elektricitet. Vätgasen 

kommer stå för både värme och elförsörjning en så kallad CHP (combined heat 

and power) vilket leder till en minskad kostnad för uppvärmning av byggnaden. 

 

Om man producerar sin egen energi på plats så har jag uppfattningen om att man 

bli mer medveten om sin energiförbrukning och det kommer göra att man gör av 

med mindre energi.  

Beräkningar på återbetalningstiden har inte ingått i den här utredningen men det är 

rimligt att konstatera att återbetalningstiden och livslängden för bränslecellen och 

elektrolysören kommer hamna nära varandra. Förhoppningsvis så har priserna 

sjunkit enligt Powercells förväntade kostnadsnivåer till dess.  

Beroende på elektrolysör kan en vätgastork behövs installeras i systemet. 

Bränslecellen kräver att vätgasen håller renlighet enligt klass 3. Elektrolysören 

som studerades under utredningen kunde generera vätgas som höll renlighet enligt 

klass 5 med 99,999% ren vätgas. 

Eftersom det här systemet är uppbyggt av flera olika processer så har det inte 

funnits tid till att gå in djupare inom någon process. Det hade varit mycket 

intressant och lärorikt att få en fördjupad kunskap för någon av huvudprocesserna 

i denna konstruktion så som elektrolysören eller bränslecellen. 

Den beräknade verkningsgraden för vägsystemet var högre än förväntat. Det 

saknas dock kunskap om hur värmen från elektrolysören går att återkoppla till 

husets värmesystem. Verkningsgraden för den elektriska energin i vätgassystemet 

var mindre än förväntat.  

 

Slutsatsen för den här utredningen är att vätgassystemet har en hög verkningsgrad 

om värmen i systemet kan utnyttjas. Ska vätgassystemet användas måste det 

finnas behov av både värme och elektrisk energi. När priserna för elektrolysörer 

och bränsleceller sjunker kommer den minskade kostnaden för dessa kunna läggas 

på att köpa flera solceller för att öka mängden elektrisk energi som kan genereras.  
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