
VÄTGAS

Biogas • Fordonsgas • Gasol • Naturgas • Vätgas



Frågor och svar om vätgas

n  Vad är vätgas?

n  Varifrån kommer vätgas? 

n  Vätgas – från källa till användare  

n  Hur distribueras vätgas? 

n  Vad används vätgas till?  

n  Hur påverkas miljön?

I dag används stora mängder vätgas som råvara inom industrin.  
I framtiden kan vätgasen även bli en viktig pusselbit i samhällets 
övergång från fossila till förnybara bränslen. Vätgasdrivna bränsle
celler kan driva allt från bilar och båtar till mobiltelefoner och datorer. 
De kan också användas för elförsörjning och uppvärmning av hus.  
Vätgasen är, precis som  elektricitet, en energibärare och inte en 
primär energikälla. 

I den här broschyren presenteras energigasen vätgas under 
följande rubriker:



Visste du att . . . ?
n Vätgas är mer än 14 gånger 
lättare än luft och försvinner 
snabbt i öppna utrymmen.

n Vätgas brinner snabbt utan 
att producera någon rök.

n För att en explosionsrisk 
ska föreligga krävs att syre 
tränger in i en sluten förvaring 
av vätgas.

n Det var inte vätgas som fick 
luftskeppet Hindenburg att 
brinna så kraftigt 1937, utan 
impregneringsmedel.

användas för att göraomvätgasenskemiska energi till elektricitet
och värme. Restprodukten är rent vatten. Verkningsgraden hos en
bränslecell är hög, vilket gör att den ofta kankompensera för den
energiförlustsomuppstårdåvätgasentillverkas.

Bränslecellersomdriverelmotorerkanersättaförbränningsmotorer
i fordonoch användas för energiförsörjning till hus.Dekanockså
användas imindre enheter sommobiltelefoner, datorer ellerkraft-
aggregat till fritidsbåtar.Bådenärdetgällerbärbaraoch stationära
tillämpningar finns det teknik som är kommersiellt gångbar, eller
kommerattvaradetinomkort.v

Vad är vätgas?
ätgas består av två väteatomer ochhar denkemiskabeteck-
ningenH2.Väteärbådedetvanligasteochdetlättastegrund-
ämnet. Vid rumstemperatur och normalt tryck är vätgas

gasformigt. Energidensiteten är hög per massenhet, men låg per
volymenhet.Detsistnämndagördetsvårtattlagraochtransportera
vätgaspåett effektivt sätt.Detvanligaste sättenatt lagravätgasär
antingenikomprimeradformvid200–700barelleriflytandeform,
vilketdenfårvid–253graderCelsius.

Idag används vätgas som råvara inom kemisk industri, till exem-
pelföratttillverkaammoniaksomsedankananvändasförattgöra
konstgödsel.Ettannatstortanvändningsområdeäriraffinaderierdär
råoljaomvandlastillbensinochdiesel.Inomindustrinharvätgasan-
väntsiöverhundraår,vilketgörattdetfinnsmycketerfarenhetoch
kunskapomhurgasenhanteraspåettsäkertsätt.

Vätgasär ävenenenergibärareprecis somelektricitet.Detbetyder
attvätgas inteärnågonprimärenergikälla,menkananvändas för
att lagra, transportera och tillhandahålla energi. Flexibiliteten är
stor eftersom vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor.
Idagskerdethuvudsakligenfrånnaturgas,meniframtidenkommer
förnybar energi från sol, vind, biogas och biomassa att användas i
högreutsträckning.Vätgasuppstårdessutomsomenbiproduktfrån
kemiskindustri.Dettakanvaraenkällaförvätgasunderintroduk-
tionsfasen, innanproduktionenavvätgas från förnybarkällakom-
merigångistorskala.

En framtida användning för vätgas är som energi i bränsleceller.
Enbränslecellärenenergiomvandlaresompåetteffektivtsättkan

V

Vätgas har använts inom industrin i över hundra år. Här tillverkas vätgas på en anläggning i Edmonton, Kanada.  
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Värme

Vätgas
Elektrisk 
ström

Luft

Vatten

Bränslecellen drivs med vätgas. 
När vätgas och syrgas tillförs 
sker kemiska reaktioner och 
el och värme uppstår. 
Restprodukten blir vatten.

Så fungerar bränslecellen



I

Visste du att . . . ?
n I Sverige är förgasning 
av biomassa till vätgas en 
 möjlighet eftersom det finns 
stora skogstillgångar. 

n Gemensamt för alla sätt att 
tillverka vätgas är att energin 
som utvinns aldrig kan bli 
större än den ursprungliga 
energimängden.

n Det pågår forskning för att 
producera vätgas med hjälp  
av konstgjord fotosyntes.

Varifrån kommer vätgas?
dagproducerasvätgashuvudsakligenavnaturgas,genomsåkal-
ladångreformering,eftersomdetärmestkostnadseffektivt.Men
ävenbiogas,oljaochkolkananvändassomenergiråvara.Dehu-

vudsakligaprodukternablirdåvätgasochkoldioxid.Detfinnsflera
synergiermellanvätgasochnatur-ochbiogas.Tillexempelkantank-
stationerförfordonsgaskompletterasmedvätgasgenomattensmå-
skaligreformeringtillvätgasgörspåplats.Påsåviskandenbefintliga
infrastrukturen för fordonsgas i Sverigeocksåanvändas förvätgas.
Vätgaskanocksåblandasifordonsgas,såkalladhytan,ochpåsåvis
reducerasväxthusgaserna.Vanligagasfordonkannormaltsetttanka
hytanutantekniskaomställningar.

Ett annat sätt att framställa vätgas är genom så kallad elektrolys.
Detinnebärattelektricitetfrånexempelvisvindkraft,solenergioch
vattenkraft,användsförattspjälkauppvattenivätgasochsyre.Idag
ärdettaettrelativtdyrtsättatttillverkavätgas,ochcirka30–40pro-
centavenerginförlorasgenomelektrolysen.Effektivitetenförväntas
dockblibättreochpåsiktbetraktaselektrolyssomenviktigmetod
föratttillverkavätgasfrånförnybaraenergikällor.

Enavvätgasensfördelarsomenergibärareärjustattdenkanlagraen-
ergifrånallaenergikällor,såvälförnybarasomfossilaochkärnkraft.
Vilken källa som är lämpligast att använda för att tillverka vätgas
berorpåvilkalokalaförutsättningarsomfinns,somtillexempelen
förgasningsanläggning.Ävenmiljökravenpåverkarvaletavenergi-
källa, till exempel om vätgasen ska ingå i ett system för förnybar
energi.

Inomdenkemiska industrinuppstårstoramängdervätgassomen
biprodukt.Denkananvändastillexempelsomfordonsbränsle.Påså
viskandenutgöraenviktigkällainnanproduktionavvätgasurför-
nybarakällorkommerigångistörreskala.

Kostnadenförvätgasberorpåprisetfördenenergisomanvändsför
att framställa den.Om till exempel naturgas framöver blir dyrare,
medanvindkraftblirbilligare,förändrasocksåförutsättningarnaför
attproduceraförnybarvätgas.v

Vätgas kan framställas ur el från förnybara energikällor som vindkraft.

Naturgas största källan
Olika källor för vätgas-
framställning i världen.

Naturgas
Råolja

Kol
El

14

49%

29%

18%

4%



2 Produktion
Det finns flera olika metoder 
att producera vätgas.

3 Lagring
Vätgas kan lagras på flera sätt. 

5 Energiomvandling
För att göra vätgas till el eller värme 
krävs att den omvandlas i en bränslecell, 
förbränningsmotor eller gasturbin.

6 Användning
Vätgasen används främst inom industrin, men i framtiden 
kan den spela en viktig roll även inom andra områden. 

4 Distribution
Vätgas transporteras främst 
med last- eller tankbil till 
användarna.

Vätgas – från källa till användare
I dag används vätgas främst inom industrin. Men på många håll 
i världen testas den nu bland annat som fordonsbränsle. En av 

vätgasens fördelar är att den kan framställas från alla energikällor, 
såväl förnybara som fossila och kärnkraft.

Gasflaskor
Vätgas komprimeras 
till 200–700 bars 
tryck och förvaras 
i gasflaskor. 

Tankbil och lastbil 
Små mängder vätgas är 
mest kostnadseffektivt att 
distribuera med bil.

Fordon
För att driva en bil med vätgas krävs en bränslecell 
eller en förbränningsmotor. En bränslecell som drivs  
med vätgas fungerar som ett batteri där vätgasen 
omvandlas till el. Avgaserna är rent vatten.

Bärbara apparater 
 Vätgas kan tillsammans med en bränslecell användas till 
bärbara apparater, exempelvis mobiltelefoner och datorer 
eller små båtar. Användaren blir då oberoende av ett elnät.

Hus och byggnader
Vätgas och bränsleceller används redan i dag som 
reservkraft till basstationer inom telekom och it. 
Projekt pågår för att förse hushåll med el och värme 
från vätgas. Då används bränsleceller eller gasturbiner.

Industri
Inom industrin används vätgas 
som råvara, till exempel för att 
producera diesel och bensin. 

Ledning
Trycksatt vätgas kan distribueras i ledningar, 
men också lagras där när den inte behövs. 
Sverige har inget utbyggt vätgasnät i dag. 

Kyltankar
Vid -253 grader Celsius 
blir vätgas flytande 
och förvaras då i 
kryotankar. 

Metallhydrider
Vätgas kan lagras i vissa 
metaller under tryck. 
Metoden ger ett relativt 
högt energiinnehåll, men 
metallhydriderna blir 
tunga.

H2Industri
Stora mängder vätgas 
uppstår som en biprodukt 
inom kemisk industri, 
till exempel vid klortillverkning.

Sol, vind, vatten
och biomassa
El från förnybara energikällor kan 
omvandlas och lagras som vätgas. När energi-
behovet ökar kan vätgasen omvandlas till el igen. 

Kärnkraft
Vätgas kan framställas ur el från kärn-
kraft. I framtiden kan det också bli 
möjligt att genom en kemisk 
process tillverka vätgas 
från 1000-gradig vattenånga 
direkt i kärnkraftverket.

Förnybara 
källor

Förbränningsmotor

1 Källor
Vätgas kan utvinnas ur många energikällor.

Bränslecell

Gasturbin

Förgasning
Förgasningen omvandlar fast 
material till gas under högt 
tryck och hög temperatur. 

Reformering
Naturgas och biogas omvandlas 
till vätgas i en process som kallas 
ångreformering. Het vattenånga 
blandas med gas i en reaktor. 

El från olika energikällor kan 
omvandlas till vätgas med hjälp 
av vatten som spjälkas upp i väte 
och syre, så kallad elektrolys.

Elektrolys

Naturgas och biogas
Omvandling av naturgas är det 
vanligaste och mest lönsamma sättet att 
framställa vätgas i dag. Även biogas, som
har lägre utsläpp av växthusgaser, kan 
omvandlas till vätgas.

Olja och kol
Vätgas kan framställas 
genom oxidation av olja
och förgasning av kol. 



Visste du att . . . ?
n I Europa finns det i dag cirka 
1 600 kilometer vätgasledning.

n När vätgas används som 
råvara i industrin tillverkas den 
vanligen på samma ställe som 
den förbrukas.

n Skandinavien satsar på att 
bli en av de första regionerna 
i världen där vätgas används 
som fordonsbränsle.

Hur distribueras vätgas?

V ätgasenkanproduceraspåenstorskalig,centraliseradproduk-
tionsanläggning och sedan distribueras ut till användarna,
vilketärdetvanligasteidag.Denkanocksåtillverkaslokalt,

imindreskala,vilketärenfördeleftersomdetminskarsårbarheten
ochberoendetavandraenergileverantörer.Vätgasförsörjningenkan
ocksåbaseraspåett distributionssystemförenannanenergibärare,
sommetanol,etanol,el,natur-ellerbiogas, förattsedanomvandla
denna till vätgas hos användaren. Sådana vätebärare har en högre
energidensitet, vilket gör att transportvolymerna blir mindre och
merlätthanterliga.

Väteärgasformigtundernormaltemperaturochnormalttryck.Den
kanförvarasikomprimeradformigasflaskor.Inomindustrinkom-
primerasvätgasen i regel till200baroch förvaras iflaskorav rost-
frittstål.Närvätgasskaanvändassomfordonsbränslekomprimeras
dentill350eller700bar.Komprimeringenledertillenergiförluster
på5–10procent.Dessutomärdagenstankarbådeskrymmandeoch
dyra, eftersom de tillverkas i kolfibermaterial med avancerad pro-
duktionsteknik.

Ettannatsättatttransporteravätgasärattkylanerdentillflytande
form, –253 grader, och förvara den i kryotankar. Resultatet blir att
lagringen då kräver mindre utrymme. Nedkylningen ger dock en
energiförlustpåcirka30procentochdessutomskerenavdunstning
medtiden,vilketbidrartillytterligareenergiförluster.

Trycksatt och flytande vätgas transporteras med lastbil respektive
tankbil.Tågärettannatmöjligtalternativsomännuinteärsåvanligt.
Detgårocksåattdistribueravätgasipipelines.Fördelenärdåattdet
ävengårattförvaravätgasiledningenviddetillfällendåtillgången
ärstörreänefterfrågan.Nackdelenärattdetidagsaknasettutbyggt

systemmedledningarsomkanhållavätgas,ochinvesteringskostna-
denärrelativthög.Vätgaskantroligtvisdistribuerasibefintligana-
turgasledningar,mendetbehöverutredasytterligare.Omefterfrågan
påvätgasökarkanettledningssystemlönasigpåsikt.

Det går också att lagra vätgas i så kallade metallhydrider. Sådana
legeringarfinnsihundratalsolikasorter.Fördelarmeddennametod
ärattdenärsäkrareochkräverbetydligtmindrevolym.Nackdelarär
attmetallhydridernaoftaärtungaochatthastighetenpåhursnabbt
vätgasenkantasutkanvarabegränsad.v

Den amerikanska rymdstyrelsen Nasa använder vätgas som bränsle till rymdfärjorna på Kennedy Space Center. 

källa: air products and chemicals

Effektiv leverans
Kostnadseffektiva metoder att 
leverera vätgas, ton per dag.

(tillverkning och användning)  
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Pipeline 

På plats

Tankbil (flytande väte)

Lastbil (trycksatt vätgas) 
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V

n För att kunna driva en bil 
med vätgas eller få värme och 
el till ett hus krävs en energi
omvandlare, vilket kan vara en 
bränslecell, förbränningsmotor, 
eller gasturbin.

n Vätgas och bränslecells
tekniken har nyligen nått ett 
kommersiellt genombrott inom 
reservkraft.

n Bränsleceller kan vara ett 
viktigt komplement till  
batteriet för att öka räckvidden 
i laddhybridfordon.

Visste du att . . . ?

ätgas används idag främst som råvara inom industrin och
somsådanhardenspelatenviktigrollunderenmycketlång
tid.Denanvändsblandannat inomraffinaderieroch föratt

framställaammoniak.

Somenergibärareärvätgasenännuintelikavanlig,trotsattdenhar
storpotential.Vätgaskananvändasienmängdolikatillämpningar.
Närdettalasomvätgassomenergibärareärdetoftasomtransport-
bränsle.Deflestastorabiltillverkareägnarmycketresurseråtattta
frambränslecellsfordonsomkanserieproduceraspåettekonomiskt
sätt.Detfinnsävenvätgasdrivnafordonsomharförbränningsmotor
iställetförbränsleceller.

Kombinationenavvätgasochbränslecelleranvändsdockintebara
till fordon. Den kan även ge värme och el till byggnader. För att
minskasårbarheten i telenätet, i sambandmedstormarellerandra
störningar, kandenhär tekniken användas i reservkraftsystem till
basstationerochtelefonväxlar.Jämförtmeddagenslösningargerdet
ettmermiljövänligtsystemänmeddieselaggregat,ochettrobustare
systemmedlängrebackup-tidjämförtmedbatterier.

Vätgas och bränsleceller kan också användas som så kallade stand 
 alone-system för de samhällen som helt saknar anslutning till ett
elnät och dit det är kostsamt att dra nätet. 40 procent av världens
befolkningborpåsådanaplatser,såbehovetärenormt.Stand-alone är
entermförenergisystemsominteärberoendeavelnätetellernågot
annat energinät för att producera el. Energin kan komma från sol
ellervindochlagrasochanvändaslokalt.Fördelarnamedvätgasidet
sammanhangetärattdetär tillförlitligtochattdet, ikombination
medenförnybarenergikälla,inteharnågrautsläppfråndriften.

PåönUtsira,påNorgesvästkust,finnssedan2004ettsådantsystem
förenergiförsörjningmedvindkraftochbränsleceller.Tiohushållpå
önharsedandessensäkerströmtillförseltillsinahus,utanattvara
beroendeavfastlandet.Dettraditionellasättetattfåelochvärmepå
ställenliknandeUtsiraäratthaendieselgenerator.

Äveniportabeltekniksommobiltelefoner,kameroretceterakanen
bränslecellanvändas.Fördelarnaärdåenlängredriftstidänmedbat-
teriersamtattladdningeninteärberoendeavelnätet.Vätgasenför-
varasienlitenbehållaresombytsutdåenerginärslut.v

Vad används vätgas till?

Vätgas och bränsleceller är en lämplig reservkraft för basstationer utanför elnätet.
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Självförsörjande energisystem
El från vindkraft omvandlas till vätgas 
och lagras. När energibehovet ökar 
omvandlas gasen i en bränslecell, 
vilket kan ge hushåll ström i ett lokalt 
energisystem.



Visste du att . . . ?
n Biohytan är biogas med 
en inblandning av vätgas 
(8–30 volymprocent). Den kan 
användas i alla gasfordon med 
förbättrad körbarhet och mins
kade utsläpp som resultat.

n Bränslecellsbilar är en typ  
av elfordon som är helt tysta.  
I trafiken innebär det en 
minskning av både avgaser 
och motorbuller. 

H
Hur påverkas miljön?

urstoramiljövinstersomkangörasgenomattanvändavätgas
somenergibärareberorpåhurvätgasenproducerasochtrans-
porteras samthureffektivtdenomvandlas.Detfinns främst

tvåanvändningsområdendärvätgasensmiljöpotentialärsärskiltbe-
tydande:transportochsommellanlageravförnybarenergi.

Genomattanvändavätgastillsammansmedbränslecellsteknikkan
de lokala utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar från
transportsektornminskasradikalt.Ävenomvätgassomproduceras
frånfossilaenergikällormedförenmiljöpåverkanärdetenfördelatt
koldioxidutsläppenkanavskiljasredaniproduktionsanläggningen.
Dettablirtydligtomvätgasanvändssomfordonsbränsledåmanslip-
perutsläppfrånvarjefordon.

Utsläppenfrånenbränslecelltillsammansmedvätgasärrentvatten.
Det ger stora miljöfördelar förutsatt att stegen före användarledet
intemedförenstormiljöbelastning.Enbränslecellärungefärdub-
belt så energieffektiv som en förbränningsmotor om den används
i envanligbil.Det innebärattmedsammamängdenergiblirkör-
sträckanmed en bränslecellsbil omkring dubbelt så lång som den
blirmedförbränningsmotor.

Modernabatterierharännumindreenergiförlusteränbränsleceller.
Dessatardocktidattladdaochvägerrelativtmycket.Attkombinera
batterier och bränsleceller kan därför vara fördelaktigt inom flera
områden,inteminstfordon.Exempelviskanräckviddenförenelbili
familjebilstorleknåupptill50–60milutsläppsfrikörninggenomatt
bränslecellernaladdarbatterietsamtidigtsombilenanvänds.

Enväxandenischinomtransportområdetärattanvändabränslecel-
lersomAPU(Auxiliary Power Unit).Dennatypavhjälpkraftaggregat
används eftersomdetkrävs storamängder energi för attdrivakyl-
ochfläktsystemochandraanläggningarsomfinnsombordpålast-

bilar.Idagskerdetmeddieselaggregatellergenomattlastbilengår
påtomgång,någotsommedförbådeföroreningarochstörandeljud.
Äveninomflygbranschenochförstoramotorbåtarundersöksmöj-
ligheternaattanvändavätgassomhjälpkraft.

Vätgasspåsocksåhaencentralrollsomstödiutvecklingenavförny-
baraenergisystem.Sol,vindochvågkraftärtillnaturenojämnasom
energikällor.Omdeskafånågonverkligbetydelseiframtidenkrävs
metoderförmellanlagring.Härkanvätgasfungerasomeffektutjäm-
nareoch lagrare avöverskottsenergi.Det skulle göra energisystem
somtillexempelvindkraftmerflexiblaochbidratillattökatakten
förutbyggnadenavförnybarenergi.v

På många håll i världen testas vätgas som fordonsbränsle.

Bränslecellsbil bra för miljön
Utsläpp av växthusgaser 
(gram koldioxidekvivalenter/km).
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Bensinbil

Dieselbil
Bränslecellsbil (vätgas från naturgas)

Bränslecellsbil (vätgas 
från vind eller biomassa)

källa: european commission joint research centre



n Svenska Gasföreningen är branschorganisationen för 
energigaser i Sverige. Gasföreningen verkar för en ökad 
användning av energigaser och att dessa ska vara en 
självklar del i det framtida hållbara energisamhället. 

Gasföreningen arbetar också för ökad säkerhet och 

teknikutveckling inom området.

n Vätgas Sverige är ett partnerskap som arbetar för att 
underlätta en introduktion av vätgas och bränsleceller 
i samhället.

n Denna broschyr är en av fem i en serie om energi 
gaserna biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. PR
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Svenska Gasföreningen • Box 49134 • 100 29 Stockholm
Tel 08-692 18 40 • Fax   08-654 46 15 • epost info@gasforeningen.se • www.gasforeningen.se
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