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Power to Gas!!
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Elpris i Norden(30 dagars medelvärde)

, v51 2017
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Aspekter vid val av plats och affärsmodell för PtG

• Tillgång till lämplig koldioxid
• Minimering av gaslager (gäller vätgas, metan och 
koldioxid)

• Minimering av gastransporter (vätgas, metan och 
koldioxid)

• Avsättningsmöjligheter för eventuell överskottsvärme
• Avsättningsmöjligheter för slutprodukt (syntetisk metan)
• Möjlig placering inom IKN-nät
• Förutsättningar för att få avsättning för syrgas



Rådande situation på Gotland

• Stor potential för vindkraft – vision om 1000 MW  till 2030
• Begränsad nätanslutning till fastlandet
• Möjlighet att nyttja PtGsom energilager och produktion 
av fordonsbränsle (vätgas och metan)

• Potentiella CO2-källor
– Befintliga biogasanläggningar
– Industri (t.ex. Cementa)
– Gotlandsbryggeriet (Spendrups)
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Växande intresse från 
politiker, lokala 
myndigheter och media
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Potentiell marknad för drivmedel från PtG
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Produkter med möjlig avsättning i industriverksamheter

• Biogas – komprimerad eller flytande
• Vätgas
• Syrgas
• Värme
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Icke koncessionspliktigt nät (IKN)

Elektrolysör

Vätgas
Syrgas
Värme

”Publikt nät”

Anslutning till IKN 
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Reglertjänster genom PtG

• Elektrolysören varierbar på sekundnivå och därmed 
möjlig att använda för reglertjänster

• Ska leverera upp-såväl som nedreglering 

• Finns olika typer av reglerprodukter, FCR-N troligen 
mest lämplig

• Priset på FCR-N varierar över säsong och över dygn 
- generellt högre då efterfrågan är låg (låga 
spotpriser), tydligt under t.ex. sommarnätter då 
tillgång på vatten är god och det är risk för spill av 
vatten



Internationell 
utblick
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http://www.europeanpowertogas.com/demonstrations
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 Biologisk metanisering 

Microorganismer används som katalysator 

Drifttemperatur: 40 – 70°C 

Tryck: 1-10 bar 

+ Hög tålighet för orenhet (H2S) 

+ Hög renhet i utgående gas (>98% metan) 

+ Flöde kan ”rampas” upp/ner på 
sekundnivå vid körning 

+ Snabbstartad process p.g.a relativt låg 
arbetstemperatur 

- Endast testat i ”pilotskala” 

- Begränsade möjligheter att återvinna 
reaktionsvärmen 

Kemisk metanisering 

Ädelmetall/Nickel-baserad katalysator 

Drifttemperatur: ca 250°C 

Tryck: 1-100 bar 

+ Hög reaktionshastighet 

+ Hög temperatur ger möjlighet att 
återvinna användbar reaktionsvärme 

+ Kommersiellt beprövat 

+ Enkel att styra och skala upp 

- Lägre tolerans för orenheter 

- Kräver trycksättning 

- Degradering av katalysatorn 

 

Två metaniseringsteknikertillgängliga 



Internationell utblick

• Marknadsprogram med certifikatsystem för Power-to-X i Tyskland
– Förslag till plan för att introducera anläggningar på sammanlagt 1500 MW  
för produktion av vätgas , syntetisk metan och andra drivmedel

– Power-to-X alliance: Uniper, Ontras, Audi and Airbus, the DVGW  och the 
German Hydrogen Association

• Planer på lansering och installation av stora elektrolyssystem (100 MW )

• Injektion av vätgas och biogas i gasnäten
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Framtid

• Stort behov av drivmedel till transportsektorn i Sverige 
och EU -CCU lyfts fram i EUs strategier

• Behov av lokala energilager
• Sjunkande kostnader på tekniken för PtG
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Slutsatser

• Tekniken finns
• Potentiella affärsmodeller och värdekedjor finns
• Stort intresse i Europa och USA
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Fler aktörer är välkomna att delta i konsortiebyggande för PtG

• Hitta affärsmöjligheter för PtGi 
framtidens energisystem

• Delta i och lära av PtG-casepå Gotland
• Utveckla lokala affärsmodeller för PtG

Kontakt: marten.larsson@ sweco.se
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