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Industri-investeringar ”1000 mdkr”
Klimatomställning
Tillgång, råvaror, energi, mark, vatten

Energi, råvaror, infrastruktur
Intressekonflikter, tillståndsfrågor

Kompetensförsörjning, bostäder, 
marktillgång, planering

Attraktiva livsmiljöer, tillgänglighet, 
social hållbarhet, trygghet, kultur, 
urbanisering och landsbygd. Resiliens
Näringslivets diversifiering, FoI-miljöer.

Kritiska frågor för industrin

Viktigt kort och lång sikt.

Avgörande på lång sikt

Grön omställning i norra Sverige



Den gröna omställningen – där 
vätgas kan vara en viktig 
komponent – är en 
samhällsomställning



Projekt inom vätgasprogrammet:

Grön vätgas från ett 
samhällsekonomiskt 
perspektiv



Mål och syfte

• Utreda hur och var vätgas kan 
produceras och hur den ska integreras 
med annan infrastruktur i samhället.

• Utvärdera det samhällsekonomiska 
utfallet av investeringar i 
vätgasproduktion

• Utreda i vilka fall gasledningar är att 
föredra framför att bygga nya elnät. 

Utförare: RISE och SWECO



Arbetspaket

• Systemmodellering av el- och gasinfrastruktur

• Samhällsekonomisk  analys av möjliga investeringar

• Marknadsanalys

• (Tillståndsprocesser och regleringar)
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Forskningsfrågor
• Under vilka förutsättningar är det mer kostnadseffektivt med en 

storskalig vätgasproduktion vid en lokalisering med god tillgång 
av el, inklusive distribution av gas över längre avstånd, i 
jämförelse med decentraliserad produktion hos vätgasens 
användare?

• Var i förhållande till produktion och användning tillverkas den 
gröna vätgasen och andra elektrobränslen mest optimalt ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv med hänsyn till el, gas och annan 
elektrobränsleinfrastruktur?

• Var kommer egentligen elektrobränslena att produceras och 
konsumeras och behöver vi ett rikstäckande infrastrukturnät för 
att koppla ihop dessa punkter? 

• Hur kan vätgasinfrastruktur kombineras med 
koldioxidinfrastruktur för t.ex. elektrobränsle/elektrokemikalie-
produktion inom industrin?

• Vätgasproduktion som konsumeras eller hämtas vid 
produktionspunkten, dvs inte har fysisk infrastruktur i form av 
gasnät för distribution av vätgasen till konsumtionspunkten, kan 
definieras som ett virtuellt nät om tillräckligt många sådana 
punkter finns.  Kan ett sådant virtuellt nät vara mer effektivt och 
lika säkert? 

• Vad får vi kompromissa med för att få ner kostnaden och kravet 
på investeringar i nya rör och mätstationer?
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• Under vilka förutsättningar på lokal, regional 
och nationell nivå är gasledningar att föredra 
framför elnät utifrån ett samhällsekonomiskt 
perspektiv?

• Vad skulle en större etablerad 
vätgasinfrastruktur kunna få för inverkan på 
energimarknaden i övrigt 

• Hur kan gasinfrastrukturen hantera 
kapacitetsutmaningarna i elnäten? 

• Hur ser acceptansen ut för nya gasledningar 
ovan mark respektive nedgrävd?

• Hur ser de förväntade ledtiderna ut för ny 
vätgasinfrastruktur inklusive 
tillståndsprocesser jämfört med att bygga nya 
luftledningar?



Metod och avgränsningar

• Modellberäkningar med antaganden om givna framtida vätgasbehov inom olika 
sektorer

• Analys av vätgasens roll i det totala energisystemet och under vilka förutsättningar 
det mer kostnadseffektivt med en storskalig vätgasproduktion i jämförelse med 
decentraliserad produktion hos vätgasens användare.

• Exemplifierande beräkningar kommer att göras på lokaliseringar där gasledning kan 
vara att föredra framför elnätsinstallationer.

• Som komplement till de kvantitativa beräkningarna kan frågor kring 
tillståndsprocesser och acceptans att genomföras via en kvalitativ ansats i form av 
bl.a. intervjustudier. 
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Interaktion mellan el- och vätgassystem från lokal till nationell systemnivå ur ett aktörs- och samhällsekonomiskt perspektiv



Mål

• Identifiera och analysera systemfrågeställningar i

utvecklingen av ett integrerat el- och 

vätassystem, från socio-tekno-ekonomiska

perspektiv

• Att integrera ett lokalt/regional 

innovationssystemperspektiv med ett

nationellt/internationellt perspektiv

• Att identifiera kunskapsbehov hos aktörer på

olika nivåer i el- och vätgassystemet

• Att andvända och utveckla relevanta forum för 

att nå ut med projektets resultat och interagera

med intressenter och med andra project.
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Tack och på 

återseende!

Jonas Joelsson

jonas.joelsson@ri.se


