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Mellansverige
kraftsamlar
kring vätgas

Boden
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Industri, transportsektor, akademi och offentlig
sektor i Mellansverige går samman i initiativet Mid
Sweden Hydrogen Valley och tar ledningen i
utvecklingen av ett integrerat vätgassamhälle.
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EU POLICY
• GREEN DEAL

• S3 PARTNERSKAP &
VANGUARD INITIATIV

NATIONELL
STRATEGI FÖR
VÄTGAS
• KLIMAT, ENERGI,
TRANSPORT,
INDUSTRI
INNOVATION…

MSH
V

• Vårt syfte är att gå samman för att upprätta
planer, dela erfarenheter och söka finansiering
för innovativa och sektorsövergripande projekt
inom vätgasområdet som ger samhällsnytta och
synergieffekter.

REGIONAL
STRATEGI:
RIS4,
INDUSTRIELL
OMSTÄLLNING

LOKAL
UTVECKLING &
PROJEKT

• Mid Sweden Hydrogen Valley är ett initiativ
som syftar till samarbete inom vätgasområdet
mellan parter inom industri, offentlig sektor,
akademi och transportsektorn.

• Vårt sätt att arbeta är genom samverkan och
kommunikation.
SAMARBETSPROJEKT &
INITIATIV
• VÄRDE KEDJOR
• SEKTORS
SAMVERKAN

Hållbar industri, elektrifierade transporter & samhällsutveckling

Industry transformation & sustainable production
• Green steel, sustainable forest & paper industry and circular, hyperscale green data
industry

Advanced Materials for Hydrogen Applications

Electrified Transport
• Heavy goods (electric road pilot – hydrogen )
• Public transport (Sweden’s first hydrogen buses 2021)

Harbour & inland hubs
• Where smart logistics meets fossil free energy
• Inland railway, road & raid to harbour hub

Renewable & Resilient Energy Integration
• Renewable energy developments & innovations in energy storage
• Offshore wind & Hydrogen Strategy Node EnergHy

Research & skills
• University of Gävle collaborative research project on system analysis for
hydrogen solutions solutions

Society – people & wellbeing
• Challenge Lab NMS on hydrogen for a good life
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Nulägesanalys Utsläpp av växthusgaser
totalt som CO2-ekvivalenter per sektor, Gävleborg

Industri
Omställningen i den lokala
pappers och trävaruindustrin
har gjort stor positiv påverkan
på regionens CO2 utsläpp.
Omställningen i den lokala
stålproduktioner är en större
utmaning som kräver större
samordnade investeringar.

Transporter
Transporterna har blivit mer
miljövänliga, men volymen har
ökat.

Industri + Transporter står för 85 % av regionens CO2 utsläpp.
Förbättringar här ger stora effekter

Energibrist eller elöverskott i Sverige?
• Energibrist

Hur ska vi nå Net Zero till 2050
inom transport sektorn globalt?

• Effektbrist
Elektrifiering

• Kapacitetsbrist

”Sverige är inte normen”

Ref: IEA Net Zero by 2050

Vätgasens roll som energibärare I det hållbara industri samhället

Produktion & Lagring (säsong)

Sektorssamverkan

Transporter
Industrins
energibehov
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Electrolysis (PEM or Alkaline)
From water and power
Renewable energy
100% CO2 emissions reduction
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Electrolysis (PEM or Alkaline)
From water and power
Nuclear energy
100% CO2 emissions reduction
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Steam methane reforming
From natural gas
With CCS/CCU
70% CO2 emissions reduction*
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Steam methane reforming
From natural gas
Without CCS/CCU
1 ton H2 => 8 ton CO2 emissions

Volvo Group
Monica Johansson Volvo Group Trucks Technology
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*JEC well to wheel study 2020

100% Fossil Free Volvo Group Vehicles from
2040

Electricity & Hydrogen

Biogas, biofuels, hydrogen, e-fuels

Volvo Group
Monica Johansson Volvo Group Trucks Technology
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Vätgas i Gävleborg
•
•
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•
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2014 Sandvik och Sandvikens kommun kör demo
2016 Sveriges fjärde tankstation för vätgasfordon (bilden)
2021 Sveriges första bränslecellsbussar för kommersiell trafik
levereras till Gävleborg (oktober)
Vätgaskonferens 22 november MSHV (digitalt/fysiskt)
2022 Ekostationer: biogas, vätgas, HVO och snabbladdare
2022-2023 Elektrolysörer för stålindustri och logistiknav

På gång i Sverige
• Nationell strategi för vätgas, 25 november -21
• Hybrit, H2 Green steel….
• Klimatklivet ger stöd till vätgasinfrastruktur
• Energimyndigheten, Trafikverket, Vinnova?

Elektrifieringslöften –
från Norr till Söder
• Transportsektorn står för nära en tredjedel av
Sveriges utsläpp av växthusgaser. Kraftfulla åtgärder
behövs för att utsläppen från transporter ska minska i
snabbare takt. Elektrifiering är en viktig del av
lösningen. För att elektrifieringen ska lyckas krävs att
såväl offentlig som privat sektor växlar upp
samarbetet och gör sin del.

• Dalarnas och Gävleborgs elektrifieringslöfte innebär
att undertecknande aktörer avser att samverka
målmedvetet för att ställa om godstransportsystemet
i Dalarna och Gävleborg till eldrift, samt har för avsikt
att ansöka om en elektrifieringspilot med fokus på
elektrifiering av godstransporter med vätgas och
batterier.

regiongavleborg.se

