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Linde Gas REN (fd AGA)

Luftgaser Hydrogen
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Linde’s competence profile in Hydrogen
Strong technology and operational competence along the value chain
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Grön H2 och O2 värdekedja, exempelvis stålindustrin
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Exempel: Värmning och skärning med vätgas som bränsle och syrgas som 
oxidant

H2-O2 värmning

• Oxyfuel i >50 ugnar i Hofors

• 20 MW elektrolysörpark hos Ovako i Hofors

• Eliminering av ~20 000 ton CO2/år med H2 som bränsle i 

högtemperatur processer (>1000 oC)

• Redundans med gasol

• Använda syrgasen från elektrolysörerna i värmningsprocesserna

 Första industriprojektet redo att go live 2023!

H2-O2 skärning av skrot och ämnen

• Ersätta fossil gasol som värmning

• Kraftigt minskat effektbehov

• Kraftigt ökad skärhastighet

• Eliminerade CO2 utsläpp

Värmning med H2 och O2 är Indirekt elektrifiering av högtemperaturprocesser
1) H2O + grön el →  H2 + ½ O2
2) H2 + ½ O2 → H2O + värme
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Vätgas kan bidra till att stabilisera framtidens elsystem

6

Utmaningarna med att 
hålla rätt frekvens i elsystemet ökar

Vätgas har en unik möjlighet att sam-
spela med andra bränslen och/eller lager

Vätgasen kan bidra till mer stabilt
elsystem via reglertjänster

• Sol & vind ger mer volatil, 
förnyelsebar elproduktion

• Mer förbindelser mellan länder 
och varierande flöden i nätet

• Störst påverkan i Södra Sverige

• Om el-brist, kan gasformigt 
bränslealternativ sekundsnabbt 
ersätta en del av vätgasen

• Alt.  H2 lager på plats

• Möjlighet till flexibel elanvändning 
utan påverkan på produktionen

Vätgas

Back-up 
bränsle

Eller H2 
från 
lager

FFR

FCR-D

FCR-N

aFRR
mFRR

• Svenska kraftnät handlar upp 
reglertjänster i olika produkter

• Anslutna anläggningar får betalt för 
att tillhandahålla tjänsten

• Nya produkter och marknader 
väntas utvecklas i framtiden

2022-05-23
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Vätgasleveranser till medelstora och stora kunder

Elektrolysör på plats Buffert-tankar/underjordslager/pipeline

Flak/Tube trailers (200/300/350 bar) Flytande väte



8

Linde Leuna - Liquid Hydrogen Center Europe
H2 Produktion, förvätskning och lastbils fyllning

För leverans av flytande väte till t.e.x bussar, lastbilar, tåg och färjor
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Europe:
Commissioned several H2
refueling stations with H2 
Mobility consortium

Germany & the UK:
Acquisition of 20% share 
of ITM Power. Setting up 
a Linde & ITM JV in 
Germany for large scale 
electrolyzers.

In Switzerland:
Acquisition of 10% stake of 
Hydrospider AG. For hydrogen 
production, logistics and refueling of 
1600 Hyundai trucks. 

In California:
1st high volume cryo pump 
H2 fueling station set into 
operation. 

Germany, first train HRS:
Completion2021

Norway, first liquid H2 ferry:
Storage, bunkering and H2 supply

Examples of current Linde Clean Hydrogen projects

Germany:
Largest PEM Electrolyser 
announced 24MW, at 
Linde Leuna facility 
(10tpd liquefaction)
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CO2-fri vätgas; möjligheter och begränsningar

Möjligheter
– Minska CO2 utsläppen i ”hard to abate industries”
– Ersätta fossila insatsämnen samt bränslen i industrin och transportsektorn
– Samarbete för att utnyttja synergier avseende vätgas, syrgas och värme
– Eliminera utsläpp från mobilt/marint/flyg
– Energibärare, komplettera varierande tillgång på förnybar el
– Skapa ny industri i Sverige

Begränsningar:
– Elkraft, tillgänglighet och kostnad för elektrolys
– Biogas och/eller CCS infrastruktur för SMR
– Matcha behov och produktionskapacitet, geografiskt och i tid
– Ineffektiv transport och kostsamt lager vid fluktuerande behov
– Tillstånd
– Säkerhet, regler
5/23/2022 Footer



Making our world more productive

Enabling the energy 
transition

Think Hydrogen. Think 
Linde.
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