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Abstract 

The energy carrier hydrogen has a great advantage over other electricity storing techniques on 
the market: the ability to store electricity long-term without any geographical needs. Though 
today’s techniques available are of low efficiency, the interests for them are high. Hydrogen gas 
is versatile, and with future developments it is possibly to make great economical profit from 
having a hydrogen storage. This master thesis project is evaluating the possible profitability that 
can be made when connecting a hydrogen system to a wind farm located in Swedish electricity 
region SE1.  

The system contains of production, storage and cold combustion of hydrogen with one main 
purpose: to produce hydrogen through electrolysis when the electricity prices are low and 
convert the gas back to electricity to sell when the prices are high. Four different simulations are 
made with a mixture of incomes: using the variety in the electricity price over a year, selling the 
by-products from the hydrogen system and selling pure hydrogen gas.  

The different simulations are mainly compared through three values: levelized cost of hydrogen 
(LCOH), earnings before interests and tax (EBIT) and return. The results show that the LCOH -
cost per produced kilo hydrogen- for all simulations are higher than other compared production 
methods; even higher than the price per sold kilo hydrogen. EBIT -earnings per year- show that 
selling pure hydrogen gas makes a major difference on the yearly profit, from (the lowest result) 
-52217 SEK to (the highest result) 4853306 SEK. Even though EBIT show a positive result for 
some of the simulations, the return on the investment is negative which makes the investment 
non-profitable. In a sensitivity analysis with three variables, is the one who makes the biggest 
difference on the return value the cost of the hydrogen storage. Lowering that cost enough 
would make the investment profitable.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Ett av det svenska elnätets problem är flaskhalsarna som finns från norr till söder. Då stor 
del av elproduktionen finns i norr kan det uppstå problem vid ett högt elbehov i söder; 
elledningarna klarar inte den höga belastningen. I kombination med att Sveriges 
elproduktion går mot en större andel förnybar energi, som inte går att planera på samma 
sätt som exempelvis olja, kan effektbrist uppstå i delar av landet. Energilagring kan vara 
en del av lösningen till problemen.  

Tre metoder att lagra el på är pumpkraft, batterier och vätgas. Pumpkraft som pumpar upp 
vatten till höga höjder för att använda till vattenkraft vid behov, har geografiska krav 
såsom höjd. Batterier fungerar bra för ellagring upp till ett dygn, men inte för längre 
perioder. Vätgas däremot, är en energibärare som kan lagra el i flera månader, och är 
därför en potentiell kandidat vid säsongslagring. El används till en elektrolysprocess för 
att sära på vattenmolekyler och då bilda vätgas och syrgas. Vätgasen lagras sedan tills 
behovet finns för el och använder då en bränslecell för kall förbränning - i reaktionen 
skapas el igen. Processen har inget behov av en särskild geografisk plats och kan även 
användas i mindre skala än pumpkraft.  

Intresset för vätgas är stort, inte bara som lagring för el utan också som användning i 
industrier. Inte minst är intresset inom EU som planerar att ge 400 miljarder euro i bidrag 
för att integrera vätgasen i deras energisystem. Att tillverka grön vätgas, genom elektrolys 
driven av förnybar el, kan fortfarande vara mycket dyrt. Investeringskostnaden för ett 
system är hög och verkningsgraderna ännu låga vilket gjort att det ännu inte visat sig vara 
lönsamt att lagra el säsongsvis genom vätgas.  

I den här studien simuleras ett vätgassystem kopplat till en vindkraftspark i elprisområde 
1 i Sverige. Vätgassystemet består av en elektrolysör, kompressor, lagringstank och 
bränslecell, och används delvis till säsongslagring av el för att utnyttja de prisvariationer 
som sker under året. För att undersöka lönsamheten ytterligare simuleras även försäljning 
av biprodukter och ren vätgas. I studien besvaras frågeställningarna om vilken ekonomisk 
lönsamhet en investering av ett sådant vätgassystem kan ge. 

Data över vindkraftsproduktion är inhämtad från en vindkraftspark i elprisområdet SE1, 
där företaget i denna uppsats valt att vara anonym. För att kunna utnyttja prisvariationer 
som sker under året, genom att producera vätgas vid lågt elpris och el vid högt, 
undersöktes när och hur elprisvariationer sker. Med en regressionsanalys av elspotpriser 
mellan åren 2015–2019 gjord i Matlab hittades: en låg och en högprissäsong över året, 
det är generellt lägre priser under helgdagar och vilka timmar under ett dygn som generellt 
har höga elpriser.  

I Matlab byggdes sedan ett driftschema för att simulera när vätgas bör produceras eller 
brännas, baserat på den tidigare regressionsanalysen. Fyra olika affärsmodeller 
simulerades: ett vätgassystem som endast används till säsongslagring; ett vätgassystem 



 

 

som används till säsongslagring och sälja biprodukter; ett vätgassystem som används till 
säsongslagring och försäljning av ren vätgas; ett vätgassystem som används till 
säsongslagring, att sälja biprodukter och försäljning av ren vätgas. De olika 
affärsmodellerna kunde (framförallt) jämföras med tre nyckeltal: LCOH (kostnad per 
producerad kg vätgas), EBIT (rörelseresultat per år) och avkastning på investeringen av 
vätgassystemet.  

Resultatet (simulerat mellan år 2018–2020) visar att ingen av affärsmodellerna ger en 
positiv avkastning, och är därmed inte ekonomiskt lönsamma. Det är skillnader mellan 
de affärsmodeller som säljer ren vätgas och de som inte gör det; vid försäljning av ren 
vätgas når EBIT över 4 miljoner kronor per år, medan affärsmodell A ger ett negativt 
EBIT och affärsmodell B endast ca. 300 tkr. Det är inte lika stor skillnad mellan de 
modeller som säljer biprodukter: affärsmodell C har en avkastning på 0,26 kr per 
investerad krona, och affärsmodell D har 0,30. LCOH når inte för någon av 
affärsmodellerna under marknadspriset per kilo vätgas (115). Närmast är affärsmodell C 
och D med ett LCOH på 184 kr/kg.  

Lagerkostnaderna utgör över 80% av investeringen, vilket märktes under 
känslighetsanalysen. En ökning av elspotpriset vid försäljning och en minskning av 
investeringskostnader för elektrolysör och bränslecell gav knappt utslag alls för LCOH 
och avkastningen; avkastningen förändrades som mest med 0,1 procentenheter. När 
lagerkostnaden minskade kunde investeringen nå både positiv avkastning och ett LCOH 
under marknadspris. Dock behövde lagerkostnaden minskas med över 80% (från 5000 
kr/kg vätgas till ca. 850), vilket blir svårt att utföra i praktiken.  

Med bidrag från EU till investeringen samt teknisk utveckling som leder till högre 
effektivitet och lägre priser kan investeringen bli lönsam, men det är långt bort som det 
ser ut idag. Åtminstone för det simulerade systemet i elprisområde 1.  
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Verkningsgrad för elektrolysör 
Verkningsgrad för kompressor 
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1. Inledning 

Sveriges elförsörjning står inför flera utmaningar. Elnätets uppbyggnad är gjort utefter 
framtidsbedömningar av samhället som gjordes för 60 år sedan, vilket lett till viss 
feldimensionering utifrån dagens behov. Kapacitetsbrist i storstäder och flaskhalsar från 
norr till söder är dyrt att åtgärda och tar lång tid (Göteborg Energi u.å.), samtidigt som 
elanvändningen väntas öka framöver (Håkansdotter 2020). Energikommissionen tycker 
dessutom att Sverige bör ha 100% förnybar elproduktion år 2040. Landet går mot en 
större andel ej-planerbar produktion i elmixen såsom vindkraft (Energigas Sverige 2019), 
vilket kan leda till för låg eltillgång vid vissa tillfällen. Energilagring tros vara en viktig 
del i lösningen av flera av dessa problem (Håkansdotter 2020).  

Flertalet energilagringsmetoder för el finns tekniskt tillgängliga idag, bland annat 
pumpkraft, batterier och vätgaslagring. Pumpkraft sparar energin i vatten på hög höjd som 
sedan släpps fram för att producera vattenkraft, medan batterier och vätgaslager kan 
installeras med större möjlighet att välja geografisk plats (Bruce et al. 2020). Ett 
litiumjonbatteri kan användas dagligen då i- och urladdning kan ske flera gånger under 
ett kort tidsintervall med snabb respons, och fungerar bäst vid lagring av el från sekunder 
till ett dygn. Att producera vätgas via elektrolys med el från vindkraft, för att vid ett annat 
tillfälle skapa el ur vätgasen, ger mycket låg verkningsgrad: ca. 30% (Bruce et al. 2020). 
I dagsläget är de båda metoderna kostsamma men med en stor prisskillnad: batterilager 
som är en mer beprövad teknik beräknas till 5900 kr/kWh och vätgassystem till 40 000 
kr/kWh (Bruce et al. 2020). Det går dock att lagra vätgas betydligt längre än el i 
litiumjonbatterier, till och med säsongsvis. Elprisets bestäms av tillgång och efterfrågan 
och kan därmed variera kraftigt över året. När tillgången är låg och efterfrågan hög stiger 
elpriset, och med ett energilager kan den låga tillgången utnyttjas genom att sälja lagret 
till ett högt pris. 

Trots den låga verkningsgraden är intresset för att producera grön vätgas genom 
elektrolys stort. EU har en egen vätgasstrategi med planer för snabb utbyggnad (Alpman 
2021), och planerar ge över 400 miljarder euro i bidrag fram till 2030 för att integrera 
vätgasen i EU:s energisystem (Vätgas Sverige 2020). Vindkraft är en av de energikällor 
med ojämn produktion som anses skulle gynnas av ett vätgaslager som effektutjämnare 
(Vätgas Sverige u.å.a). Rabbalshede Kraft arbetar för att producera vätgas från vindkraft 
i närheten av kemiindustrier, för att kunna sälja gasen lokalt (Valestrand 2021), och i 
projektet HYBRIT ska den gröna vätgasen användas för att producera fossilfritt stål 
(Nohrstedt 2018). Siemens Energy driver projektet “Zero emissions hydrogen turbine 
centre” i Finspång. Vid provkörning av deras gasturbiner ska nu vätgas användas, 
producerad från solpaneler och turbinerna själva vid testkörningar (ZEHTC u.å.).  

Likt el är vätgas en energibärare som kan användas på många olika sätt. På grund av låg 
verkningsgrad och höga kostnader har det dock hittills inte visat sig ekonomiskt lönsamt 
att producera och lagra gasen för att senare omvandla till el (RISE u.å.). Med en bredare 
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användning av vätgaslagret istället för enbart omvandling till el finns en ökad möjlighet 
för att ett vätgassystem ska bli en lönsam investering. I den här studien utforskas 
möjligheten att skapa lönsamhet i att ansluta ett vätgassystem till en vindkraftspark för 
att säsongslagra el. Det görs genom att utforska andra metoder att utnyttja vätgassystemet 
för under året, där metoderna jämförs sinsemellan.  

1.1 Syfte  

För att studera det ekonomiska värdet som kan skapas genom att investera i ett 
vätgassystem för att säsongslagra el producerad ur vindkraft, undersöks flera 
användningsområden för vätgasproduktion och vätgaslagring. De olika 
användningsområdena appliceras i affärsmodeller där värden på lönsamheten beräknas. 
Studien ämnar att simulera vätgassystemets drift med hjälp av en vindkraftsparks 
produktion, som är belägen i elprisområde 1.  

Frågeställningarna som ska besvaras i uppsatsen för att uppnå syftet är: 

 Vilken ekonomisk lönsamhet kan uppnås vid installering av ett vätgassystem till 
en vindkraftspark, med anledning att säsongslagra el för att utnyttja 
elprisvariationer? 

 Vilken ekonomisk lönsamhet kan uppnås vid installering av ett vätgassystem till 
en vindkraftspark, med anledning att säsongslagra el för att utnyttja 
elprisvariationer och sälja ren vätgas? 

1.2 Avgränsningar  

I alla beräkningar som görs med elspotpriser, används spotpriserna från day-ahead 
marknaden. Detta även om systemet i vissa fall bestämmer samma timma om vätgas ska 
produceras eller brännas i den stunden, där beslutet grundas på spotpriset. I verkligheten 
är det intraday-marknaden som avgör spotpriset när el ska handlas eller säljas med så kort 
varsel, men den har inte använts. 

Vid dimensionering av systemen som används har ingen hänsyn tagits till huruvida en 
sådan installation är möjlig, bland annat utifrån ett säkerhetsperspektiv. Exempelvis 
kräver säsongslagring av den explosiva gasen stora volymer. Ett sådant lager kräver stora 
ytor i närheten av gasproduktionen, där även en inkoppling till fjärrvärmenät samt 
syrgaspipeline ska kunna göras. Vart det är möjligt att anlägga ett sådant lager diskuteras 
inte.  

Med ett större vätgassystem blir investeringskostnaderna snabbt höga, och företag antas 
låna en större andel av de pengarna. Vid beräkningar av lönsamheten har varje 
komponents kostnad delats med dess livstid, för att istället få fram summan som 
vätgassystemet kostar per år. Inga räntor har dock räknats med, trots att det är möjligt att 
en större andel av investeringen görs med lånade pengar. Syftet med studien är att 
simulera flertalet olika affärsmodeller, där lönsamheten studeras och beräknas. Att 
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studera lönsamheten, vilket till stor del innebär att jämföra affärsmodellerna, antogs 
kunna göras utan ränta sålänge förutsättningarna för alla affärsmodeller är desamma. Det 
förväntades också förenkla resultatpresentationen i och med enklare beräkningar. 

2. Bakgrund 

Bakgrundskapitlet tar upp Sveriges elhandel, vindkraft som energikälla, vätgassystemets 
komponenter och biprodukter vid elektrolys.  

Elhandelavsnittet behandlar den marknad där el kan handlas - Nord Pool-, och 
framtidsprognoser för elpriset. Det ges en kortare bakgrund till vindkraft som energislag, 
medan vätgasavsnittet går in på mer detaljer. Det finns flera typer av elektrolysörer, 
lagringstekniker och bränsleceller, och dess användningsområden tillsammans med 
tekniska egenskaper anges. Detsamma gäller för de olika biprodukterna vid elektrolys. 

2.1 Sveriges elhandel 

Som uppkopplad kund till Sveriges elnät betalas två olika avgifter, en till elnätsägaren 
och en till elhandelsbolaget (Vattenfall u.å.b). Elnätsägaren bestämmer sina priser själv 
för att kunna underhålla ledningarna och säkra leveransen av el till sina kunder (El.se 
2019). Elhandelsbolag väljer kunden själv, och priset bolaget själva betalar för inköpt 
producerad el bestäms på elbörsen Nord Pool (Vattenfall u.å.b). 

På Nord Pool handlar elproducenter, elhandlare och stora elanvändare 
(Energimarknadsinspektionen 2021) där två marknader är centrala: day-ahead och 
intraday. På day-ahead marknaden köps el inför kommande dag innan klockan 12 då 
marknaden stänger (Energiforsk 2021). Genom en sluten budgivning med säljare och 
köpare sätts elpriset per timma (också kallat spotpriset) (Energiföretagen 2021a) utifrån 
tillgång och efterfrågan, till de kommande 24 timmarna (Nord Pool u.å.a).  

För att fylla ut oförutsedda elbehov eller sälja överbliven el används intraday marknaden, 
där el kan handlas från klockan 15.00 dagen innan upp till en timma före leverans 
(Energiforsk 2021). Marknaden har fått ett ökat intresse då högre användning av förnybar 
el skapar svårigheter i att förutse utbudet för dagen efter, och minskar behovet av tillgång 
till reservel som skapar extra kostnader (Nord Pool u.å.b). Priset sätts efter högsta bud, 
vilket kan skilja sig från priset på day-ahead marknaden. Som exempel; den 13 september 
mellan kl. 12.00-13.00 var priset på day-ahead marknaden 49,36 € (Nord Pool 2021a), 
medan priserna på intraday varierade mellan 40,06 € och 86,50 € (Nord Pool 2021b) för 
elprisområde 2 i Sverige.  

Elpriserna sätts efter tillgång och efterfrågan. Tillgångar påverkas av bland annat vädret, 
stora mängder vatten ger exempelvis tillgång till vattenkraft vilket sänker elpriset. Låga 
världsmarknadspriser och utsläppskostnader på olja, kol och naturgas konkurrerar med 
den förnyelsebara produktionen och ökar därmed också tillgången (Fortum u.å.). När 
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mycket el vill handlas samtidigt är efterfrågan hög och priset stiger. I Sverige sker detta 
normalt under vinterhalvåret när hushållen behöver värmas (Mölndal energi 2019). 

I studier som görs räknas det med att elprisets värde och mönster kommer förändras i 
framtiden. Högre volatilitet när förnybara energikällor får större plats i Sveriges 
elproduktion leder till högre toppar och lägre bottnar, samt fler svängningar över året. 
Prisskillnaderna mellan norra och södra Sverige tros även öka (Energimarknadsbyrån 
2022). Mellan april och maj år 2022 steg medelspotpriset i elområde 1 med 50 kronor per 
MWh. Elområde 4 ökade mest, 250 kronor per MWh. Prognosen var då fortsatt höga 
spotpriser, men kan komma att ändras om förutsättningarna gör det 
(Energimarknadsbyrån 2022). 

2.1.1 Elcertifikat 

I Sverige så får förnyelsebara energikällor (vind-, vatten-, våg-, solkraft, geotermisk 
energi och biobränslen) tillgång till elcertifikat från staten, som kan handlas med på en 
marknad. Det är på grund av en kvotplikt, som innebär att elhandelsföretag (med undantag 
för elintensiva industrier) måste köpa en viss andel elcertifikat per försäljning. Säljare av 
elcertifikaten är elproducenter (Västra Götalandsregionen 2017a), och fungerar därmed 
som en extra inkomst utöver försäljningen av el. Produktionsanläggningar som sätts i drift 
efter 2021 kommer dock inte bli tilldelade några certifikat, då systemet sätter stopp för 
det (Regeringskansliet 2021).  

2.2 Vindkraft 

Vindkraften stod för 17% av Sveriges totala elproduktion år 2020 (Energimyndigheten 
2021b), då 10 000 MW fanns installerad i slutet av året (Eolus vind 2021). Det kan 
jämföras med att 6430 MW installerades år 2016 och cirka 2000 MW år 2010, vilket visar 
på en tydligt ökande trend för det senaste decenniet (Energimyndigheten 2017). 
Vindkraftverken i sig har också utvecklats. Tornen är idag högre med större och 
effektivare turbiner samtidigt som investeringskostnaderna sjunker, vilket gör att färre 
verk behövs för att installera samma mängd effekt i en vindkraftspark (Energiföretagen 
2021b). Ett vindkraftverk kan producera el mellan vindhastigheterna 3 och 25 m/s, över 
det stängs verket av för att inte skada mekaniska delar vid för hög rotation (Västra 
Götalandsregionen 2017b). 

Även om vindkraften är en förnybar energikälla görs påverkan på miljö, och den allra 
största påverkan kommer från tillverkningen av verken (Ramböll u.å.). Det bedöms ta 
ungefär sex månader att tjäna in den påverkan som material, montering och nedmontering 
tar, vilket kan jämföras med vindkraftsverkets livslängd på 20–25 år. Under sin livstid 
bedöms vindkraften släppa ut 11 g CO2 ekvivalenter per kWh, där motsvarande siffor för 
vattenkraft respektive solceller är 4 och 41 g CO2 ekvivalenter per kWh 
(Energimyndigheten 2021a).  
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För en redan installerad vindkraftspark tillkommer kostnader för elproduktionsbolaget för 
att få lov att sälja sin el via nätet. Förutom avgifter för varje kWh bekostas effekten som 
uppnåtts under en tidsperiod. Vattenfall tar 11 kr per kW som månadseffektavgift för 
kommersiella bolag med högre produktion än 1,5 MW (Vattenfall u.å.c).  

2.3 Vätgas 

Med hjälp av elektrolys kan rent vatten spjälkas till vätgas och syrgas (RISE 2019). 
Vätgas består av molekyler med två väteatomer, det vanligaste grundämnet, och är vid 
rumstemperatur och normalt tryck i gasform. Mängden energi per volymenhet är i de 
förhållandena låg, vilket är anledningen till att lagrad vätgas främst är komprimerad under 
högt tryck (200–700 bar) eller låg temperatur (-253℃). Naturgas, biogas, olja och kol kan 
användas som råvaror för att producera vätgas (Gasföreningen och Vätgas Sverige 2009), 
där framställning från metan är betydligt billigare än elektrolys (Godula-Jopek och 
Stolten 2015, 63–116). Genom elektrolys skapas så kallad grön vätgas, genom att använda 
el från exempelvis förnybara källor. I en elektrolys används vatten, där processen särar 
på vattnets väte- och syreatomer. Både vätgasen och syret går att lagra inför senare 
försäljning. Vätgas har använts som råvara inom industrin i över hundra år, men i 
framtiden finns det även tro på vätgasförbränning via bränsleceller. En bränslecell 
omvandlar vätgasen till el, och kan då driva hushåll och fordon (Gasföreningen och 
Vätgas Sverige 2009). Marknadsvärdet för vätgas är 115 kr/kg (Sweco 2014), och ett kilo 
vätgas innehåller 33,3 kWh el (Energiforsk 2018).  

2.3.1 Elektrolys 

Att dela på en vattenmolekyl är en icke-spontan reaktion och behöver därför drivas av 
exempelvis elektricitet, som då benämns elektrolys (Godula-Jopek och Stolten 2015). 
Processen sker i en elektrolysör som består av elektroder (anod och katod), membran och 
elektrolyt, där flödet av molekyler och reaktioner sker på olika sätt beroende på 
elektrolysteknik. Teknikerna skiljer sig åt vid bland annat typ av elektrolyt och 
drifttemperatur. Högre temperaturer minskar bindningsstyrkan i en vattenmolekyl vilket 
gör att mindre ström behövs för elektrolysen, men för höga temperaturer leder till bland 
annat ångbildning vilket ökar resistensen (Svenskt Gastekniskt Center [SGC] 2013). Den 
kemiska reaktionsformeln för processen är 

𝐻 𝑂
 

→ 𝐻 +
1

2
𝑂  (1) 

där vatten delas upp till vätgas och syrgas (Godula-Jopek och Stolten 2015). De tre, i 
dagsläget, huvudsakliga elektrolysteknikerna är alkalisk, PEM (proton exchange 
member) och SOEC (solid oxide electrolyte cell) (Gallandat m.fl. 2017).  

Första patentet för en industriell alkalisk elektrolysör togs år 1900, och användes under 
1900-talet redan på industriell nivå. Under århundradet har forskningen gjort framsteg 
och systemen har med tiden blivit mer tillförlitliga och effektiva. Elektroderna till dessa 
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system görs med järn eller nickel, båda två material det finns gott om till lägre priser 
(Godula-Jopek och Stolten 2015, 117–166), och elektrolysören uppskattas kosta ca 1100 
€/kW (Bertuccioli m.fl. 2014). Som elektrolytvätska används oftast syror eller baser 
vilket orsakar högt slitage på elektroderna, som har en livslängd på ca 5 år (SCG 2013). 
Beräknat under kontinuerlig drift, och troligen underhåll vid flera tillfällen, kan en 
alkalisk elektrolysör uppnå en livstid på ca 75 000 h, upp till ca 25 år (Bertuccioli m.fl. 
2014). De flesta alkaliska elektrolysörerna klarar inte plötsliga förändringar i ström då 
systemet kan ta skada av det (Godula-Jopek och Stolten 2015, 117–166), och har en 
uppstartstid från 20 minuter till flera timmar (Bertuccioli m.fl. 2014). Verkningsgraden 
är genomsnittligen 63%, vilket är något lägre än PEM elektrolysörer (Bianchi och Bosio 
2021).  

De moderna namnen som används för PEM elektrolysören är “proton exchange 
membrane”, och började dyka upp under 1970-talet när materialen som krävdes blev 
tillgängliga på marknaden. Som elektrolyt används polymerer som även används som ett 
membran i elektrolysören, vars egenskaper över tid degraderas och leder till att både 
elektrolyt och elektroder behöver bytas ut var 5–10 år (SCG 2013). Under kontinuerlig 
drift med underhåll uppnår PEM elektrolysören ca. 62 000 h, upp till ca 20 år (Bertuccioli 
m.fl. 2014). PEM är bättre anpassad för dynamisk drift än alkaliska elektrolysörer 
(Hacker och Mitsushima 2018), och har en uppstartstid på ca 5 minuter (Bertuccioli m.fl. 
2014). En utmaning som rör elektrolysörer med PEM teknik är att marknaden vill ha 
större elektrolysörer (kW) för lägre priser (Godula-Jopek och Stolten 2015, 63–116). Idag 
kan tillgängliga elektrolysörer producera upp till 40 normalkubikmeter vätgas i timman, 
att jämföra med den alkaliska som kan nå 760 (Bianchi och Bosio 2021). 
Verkningsgraden är dock något högre, i genomsnitt 65% (Bianchi och Bosio 2021), men 
kostnaden nästan det dubbla mot alkaliska elektrolysörer, ca. 2100 €/kW (Bertuccioli 
m.fl. 2014).  

SOEC kan verka under högst temperatur av de tre, mellan 600–1000℃ (Gallandat m.fl. 
2017), tack vare att elektrolytens keramiska material har hög termisk motståndskraft 
(SCG 2013). Elektrolysören är ideal där tillgång till högvärdig spillvärme finns, då den 
höga värmen gör att mängden elektricitet som måste skjutas till systemet reduceras (SCG 
2013). Verkningsgraden som kan uppnås är i genomsnitt 80% (Bianchi och Bosio 2021), 
dock är antalet SOEC elektrolysörer som finns på marknaden idag kraftigt begränsat 
(Gallandat m.fl. 2017) då teknikutvecklingen fortfarande är i ett tidigt stadie. En 
uppskattning är att priserna kommer sträcka sig från 2000 €/kW och uppåt vid en 
marknadsintroduktion (Bertuccioli m.fl. 2014).  

Både PEM och SOEC elektrolysörer kan i teorin fungera reversibelt, det vill säga att 
cellerna i samma enhet kan agera både som elektrolysör och som bränslecell (SCG 2013). 
Tekniken är dock ännu inte kommersiell (Bianchi och Bosio 2021). 
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2.3.2 Vätgaslagring 

Om vätgasen inte kan transporteras via pipelines direkt vid produktion krävs en 
lagringsmetod (Lantbrukarnas Riksförbund [LRF] u.å.). De vanligaste lagringsmetoderna 
år 2015 är genom komprimerad gas (Godula-Jopek och Stolten 2015, 273–310), då 
energiinnehållet per volym är låg (Gasföreningen och Vätgas Sverige 2009) och skulle ta 
upp mycket plats vid lagring i atmosfärstryck. Vid en temperatur på -253℃ hålls vätgasen 
flytande i atmosfärstryck, men efter en till tre dagars lagring sker förluster av energi i 
form av förångning (Godula-Jopek och Stolten 2015, 273–310). Flytande väte används 
bland annat vid tillverkning av ammoniak, som raketbränsle (Air Liquide u.å.), och vid 
transport (Sweco 2014). Det sistnämnda för att flytande vätgas tar mindre plats, vilket 
sparar in på transportkostnader. Om gasen inte ska transporteras finns ingen mening med 
att göra om den till vätska, då mängden energi som krävs till processen är stor (nästan 
40% av gasens egna energiinnehåll) och därför dyr (Sweco 2014).  

I ett projekt där flera aktörer deltagit har det tagits in offerter för priser på vätgaslager för 
trycksatta cylindrar med ett tryck mellan 200–450 bar. Vätgastankarna har ett pris på 5000 
kr per kg, med en livslängd på 15 år. Kompressorer har en livslängd på 25 år (E2B2 2020). 
I brist på data kring kompressor och lagrets verkningsgrad sätts de bådas verkningsgrad 
med ett antagande till 99% (då ingen komponent antas kunna uppnå 100%). Inte heller 
fanns prisuppgifter för en kompressor i storleken som används i den här studien offentligt, 
och har därför antagit en fast summa på 10 000 000 kr för en elektrolysstorlek på ca 1 
MW. Summan är antagen utifrån andra studentrapporter (Sjöberg och Widing 2020) och 
avrundad uppåt. 

Det är vanligt att den komprimerade gasen lagras vid 200–300 bar (vid användning som 
bränsle är trycket ännu högre) i en tank gjord av rostfritt stål (Godula-Jopek och Stolten 
2015, 273–310). För fordon som drivs på vätgas används 700 bar i tanken för att få längre 
räckvidd trots den begränsade lagringsytan, där ett högre tryck kräver mer energi från 
komprimeringen och är därmed dyrare. Ifall ytan finns för lagring är det billigast att lagra 
gasen vid 30–80 bar, något som fås direkt efter elektrolys, som kan göras både under och 
över jord (Sweco 2014). Utöver nämnda lagringsmetoder finns lagring i metaller och 
bergrum, men på grund av sin tekniska omognad kommer dessa inte tas upp i studien.  

2.3.3 Gasförbränning 

Den lagrade vätgasen pumpas in på anodsidan i bränslecellen, där en katalysator delar 
upp väteatomerna i protoner och elektroner. Elektronerna kan inte passera membranet till 
katodsidan i bränslecellen, utan leds dit genom en krets och genererar därmed elektricitet. 
Protonerna och elektronerna återförenas på katodsidan tillsammans med syre, där 
atomerna bildar vatten genom 

(Vätgas Sverige 2016).  

2𝐻 + 𝑂
 

→ 2𝐻 𝑂 (2) 
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Det finns fem typer av bränsleceller som drivs av vätgas: PEMFC (proton exchange 
membrane fuel cell), PAFC (phosphoric acid fuel cell), AFC (alkaline fuel cell), MCFC 
(molten carbonate fuel cell) och SOFC (solid oxide fuel cell) (Qi 2014). AFC används i 
rymden, då kaliumhydroxid ofta används som elektrolyt vilket kan reagera med luftens 
koldioxid och därmed gör den olämplig för användning på jorden. De fyra återstående 
bränslecellerna skiljer sig åt vid bland annat drifttemperatur, vanlig effektstorlek och 
verkningsgrad. MCFC och SOFC kan installeras vid högst effekt med högst 
verkningsgrad - verkningsgraden kan nå upp till 60% och SOFC kan installeras i 
megawatt - och arbetar också vid klart högre temperaturer än PEMFC och PAFC (se 
sammanställande Tabell 1).  

En PEMFC modell som fanns tillgänglig för bostäder på marknaden 2016 genererade 
0,2–0,7 kW el (30% verkningsgrad) och 0,2–1,0 kW 60℃ varmvatten (56% 
verkningsgrad). Enheten kunde då användas med dagliga uppstart och nedstängningar 
(Hacker och Mitsushima 2018). Driftstemperaturen för denna typ av bränslecell är låg, 
mellan 0–80℃ (Qi 2014). PEMFC är snabb att starta upp och har högst krafttäthet av de 
fyra bränslecellerna vilket gör den användbar i exempelvis bilar (Bhosale m.fl. 2022). 
Kostnaden bedöms vara mellan 1860–2300 €/kW, och ha en ungefärlig verkningsgrad på 
48% (Bianchi och Bosio 2021).  

En PAFC, vars elektrolyt är fosforsyra, kan köras på flera olika drivmedel, bland dem 
metan och vätgas. Bränslecellen har lägre elektrisk verkningsgrad än både PEMFC, 
MCFC och SOFC, men vid kombinerad verkningsgrad för elektricitet och spillvärme är 
den något högre än PEMFC och MCFC (ca. 85%) (Bhosale m.fl. 2022). 
Drifttemperaturen är låg men något högre än PEMFC: 120–210℃ (Qi 2014). 
Kommersiella modeller som drivs med metan finns i storlekar mellan 100–400 kW, med 
en elektrisk verkningsgrad på 41%. En livstid över 40 000 h är garanterad (Hacker och 
Mitsushima 2018), men flera uppstarter och nedstängningar har visats vara något mer 
skadligt för systemet än kontinuerlig drift (Bhosale m.fl. 2022). Få offentliga uppgifter 
om kostnader för PAFCs finns, men år 2003 uppskattades priset för bränslecellen vara 
3000 $/kW (Kalhammer och Roan 2003). Dock säger Bhosale m.fl. att PAFC har en lägre 
kostnad än de andra bränslecellerna (PEM, MC och SO) (2022). 

Även MCFC kan köras på andra drivmedel än vätgas, exempelvis metan, och säljs med 
integrerad bränslereformering (Hacker och Mitsushima 2018). Den genomsnittliga 
elektriska verkningsgraden är 55%, och har under tester med kontinuerlig drift uppnått 
60 000 h (Bianchi och Bosio 2021). MCFCs handlas till priset av 2500-4000 US$/kW 
(referens från år 2012), installationskostnad ej inräknad (Chiodo m.fl. 2017). 
Drifttemperaturen är hög, ca 650℃ (Qi 2014). 

Verkningsgraden för SOFC är hög, ca 56% (Bianchi och Bosio 2021), men har problem 
med att upprätthålla en kommersiell livslängd på 5–10 år utan större underhåll på grund 
av att drifttemperaturen är så hög (Brandon m.fl. 2017), ca 750–1000℃ (Qi 2014). 
Utvecklade enheter klarar en drifttid på 40 000 h men flera uppstarter och nedstängningar 
av systemet kan påverka drifttiden negativt, då det kan leda till mekanisk nedbrytning. 
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För att minimera skador på bränslecellen krävs också en längre uppstartstid (Brandon 
m.fl. 2017). Priset för SOFC är högst av bränslecellerna, över 10000 US$/kW (Chiodo 
m.fl. 2017). 

Tabell 1. Bränslecellerna PEMFC, PAFC, MCFC och SOFC och dess värden på 
egenskaperna drifttemperatur, elektrisk verkningsgrad och medelkostnad. 

Bränslecell 
Drifttemperatur 

[℃] 
Elektrisk verkningsgrad 

[%] 
Medelkostnad 

PEMFC 0–80 48 2080 €/kW 

PAFC 120–210 41 3000 $/kW 

MCFC 650 55 3250 US$/kW 

SOFC 750–1000 56 10000 US$/kW 

 

Det är problematiskt att bestämma en bränslecells livstid då flera år långa tester behöver 
göras. Vid ett test av 16 olika SOFC, var det en bränslecell (250 kW) som nådde målet 
0,11% nedbrytning av cellspänningen var tusende timme, vilket tros behövas för att 
komma upp i en livstid på 90 000 h (strax över tio år konstant användning). Ingen data 
för antalet omstarter vid testet av bränslecellen finns registrerad. Bränslecellen som 
registrerat flest omstarter (över 1500 stycken) hade en effekt på 1–25 kW och en 
nedbrytning av cellspänningen på 0,34% var tusende timme (Brandon m.fl. 2017).  

Priset för en elektrolysör eller bränslecell är mycket svårt att bestämma då inga offentliga 
värden från försäljare finns. Andra källor kan dessutom variera stort vad gäller 
prisuppgifter, exempelvis SOEC (elektrolysör) som vid en källa bedöms kosta 20 000 
€/kW (Bhosale m.fl. 2022), medan en annan anser att priser från 2000 €/kW (Bianchi och 
Bosio 2021) är rimligt.  

2.4 Biprodukter vid elektrolys och förbränning 

I processen att producera vätgas tillverkas, förutom vätgasen, andra nyttiga produkter som 
kan vara värt att ta vara på. Vid elektrolys fås även syrgas vid delning av vattenmolekyler, 
och låg effektivitet på elektrolysör och bränslecell gör att värmeenergi skapas.    

2.4.1 Syrgas 

Vid en elektrolys av vatten alstras även syrgas som är såpass ren att den sedan kan säljas 
vidare (Sweco 2014). Exempelvis kan gasen användas i industrier såsom stål-, smältverk 
och massabruk (Fossilfritt Sverige u.å.), och vid framställning av kemikalier eller för att 
öka på förbränningshastigheten. Syrgasen i sig är inte brandfarlig, men kan reagera 
explosivt tillsammans med andra brandfarliga gaser, såsom vätgas (Almgren 2007). Vid 
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framställningen av ca 300 ton vätgas (Vätgas Sverige u.å.b) produceras även 1200 ton 
syrgas, vilket innebär att ungefär 4 kg syrgas produceras för varje kg vätgas. 
Marknadspriset för syrgas producerad genom elektrolys låg 2015 enligt Sweco (2014) på 
1 SEK/kg, medan syrgas till sjukvård kan uppnå 8,5–400 kr/kg enligt LRF (u.å.). Dock 
tillkommer det kostnader för att få sälja medicinsk syrgas som ett läkemedel; en 
engångskostnad på 400 000 kr per anläggning och en årlig kostnad på 30 000 kr för 
tillverkningstillstånd (LRF u.å.). Efter att syrgas trycksatts med kompressor kan den 
lagras och säljas på flaskor, men kan också transporteras via pipelines. Det senare 
alternativet kräver inte de kostnader som det förstnämnda gör i form av kompressor och 
distribution (LRF u.å.).  

2.4.2 Spillvärme 

Om möjligheten finns kan restvärmen från elektrolysen användas vid produktion av 
vätgas, och därmed ersätta del av annan värmekälla i lokalen (och sänka dennes 
kostnader) (Fossilfritt Sverige u.å.). Restvärmen kan också säljas till fjärrvärmenätet. 
Vattenfall erbjuder via SamEnergi betalt per såld MWh, men är idag begränsat till 18 
orter (Vattenfall u.å.d). Även Öppen Fjärrvärme köper överskottsvärme, men levereras 
endast till hushåll i Stockholm (Öppen fjärrvärme u.å). För de fjärrvärmeföretag som inte 
officiellt erbjuder en sådan typ av tjänst, finns det en skyldighet för företaget att försöka 
förhandla med aktörer som vill ansluta till fjärrvärmenätet för att sälja värme enligt 
Fjärrvärmelagen (SFS 2008:263, 37 §).  

Hur mycket överskottsenergi som skapas i vätgasproduktionsprocessen beror på 
verkningsgraden på de olika delarna. Elektrolysör, och även bränslecell, som med dagens 
teknik förlorar stora delar energi, skulle på detta vis kunna ta vara på en större andel. 
Värmepumpar kan behövas för att höja temperaturen på spillvärmen som kan vara relativt 
låg, ca 50–80℃ (Fossilfritt Sverige u.å.), medan det primära systemet i fjärrvärmenätet 
på vintern uppnår ca 115℃ (Tekniska verken u.å.a).  

Som prisexempel för fjärrvärmepriser används elprisområde 1’s största stad Luleå, som 
använder sig av säsongspriser. Priset för företag bestäms av tre komponenter; energi, 
effekt och flöde, där effekten bestäms av dygnsmedeleffekten och betalas per år (Luleå 
Energi 2021). Energipriser för företag, exempelvis flerbostadshus, lokaler och kontor, 
presenteras i tabell 2.  
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Tabell 2. Säsongspriser för köp av värmeenergi via fjärrvärme för Luleå Energi (Luleå 
Energi 2021). 

Säsong Energi [SEK/MWh] 

Vår [mars-maj] 222 

Sommar [juni-augusti] 169 

Höst [september-november] 222 

Vinter [december-februari] 350 

 

De tre fjärrvärmebolagen Mälarenergi (95 000), Vattenfall (85 000) och Tekniska verken 
(35 000+37 500=82 500) har en medelvärdeskostnad för inkoppling till fjärrvärmenätet 
på 87 500 SEK. Priset inkluderar moms och installation för fjärrvärmecentral (Mälar 
energi u.å.) (Tekniska verken u.å.b.) (Vattenfall u.å.a), där fjärrvärmecentral och dess 
installation utgör 39 600 kr och beräknas ha en livslängd på 20–30 år (Tekniska verken 
u.å.b.). Ett begränsat avstånd från befintligt nät ingår, 15–25 meter från nät till husvägg. 
Vattenfall erbjuder efter 15 meter ett tillägg på 4375 SEK per meter, och Tekniska-verken 
2000 SEK per meter efter 20 m (Tekniska verken u.å.b.) (Vattenfall u.å.a).   

3. Metod 

Metodkapitlet tar upp insamlad data, regression, systemets drift, dimensionering av 
system och resultatberäkningar.  

Den insamlade datan är vad alla simuleringar baseras på för att kunna utgå ifrån ett 
verklighetsscenario. En regressionsanalys utförs på spotpriserna för att hitta de 
tidsperioder som typiskt visar höga, respektive låga, spotpriser. Tidsperioderna används 
sedan för att bygga upp driftscheman för de olika affärsmodellerna. Driften bestäms 
utifrån vilken affärsmodell som beräknas, men alla modeller utgår ifrån att uppnå en viss 
summa elektrolystimmar samt förbränningstimmar per år. De ska utöver tidsperioder 
även styras efter spotpristoppar och -bottnar. I dimensioneringen bestäms storleken på 
vätgaslager och den installerade effekten på elektrolysör och bränslecell. Alla tre värden 
beräknas med ekvationer baserade på antalet drifttimmar eller inkomster och utgifter. Till 
sist visas ekvationer för utvalda nyckeltal för modellernas lönsamhet. 

3.1 Data 

Insamlad data som använts i studien är produktionen från en vindkraftspark och historisk 
spotprisdata.  
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3.1.1 Vindkraftsparken 

Producerad vindkraft är insamlat från ett vindkraftsbolag (Vindkraftsbolaget), och tillhör 
en och samma vindkraftspark (Vindkraftsparken). För att ta hänsyn till önskad anonymitet 
har den timbaserade datan skalats till en installerad effekt på 100 MW enligt 

𝑁𝑦 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑀𝑊]

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑀𝑊]
∗ 100. (3) 

Vindkraftsparken är belägen i elprisområde 1, nordligaste området, och datan som är 
mottagen från Vindkraftsbolaget är producerad energi kWh för var timme.  

3.1.2 Spotpriser 

Historisk data över elpriset för elprisområde 1 är inhämtat hösten 2021 från Nord Pool, 
och visar spotpriset för varje timme (Nord Pool 2021a). Spotpriserna sträcker sig över 6 
år, från 2015 till 2020 (se figur 1). Vår- och höstdagjämning inträffar vid olika tidpunkter 
varje år, och i elprisdatan hanteras det genom dubbla respektive överhoppade klockslag 
vid tillfället. För att enkelt kunna jämföra tidpunkter mellan olika år har skottdagens alla 
timmar för varje skottår raderats. Det betyder att varje år som simuleras i studien har 8760 
timmar (365 dagar).  

3.2 Regression av elpriserna 

Flertalet beräkningar gjordes för att analysera hur elpriset beter sig över ett år; analysen 
används för att kunna bedöma hur vätgasen bör produceras kontra brännas utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv. Det går inte med ögat att läsa ut mönster ur en figur med flera års 
spotpriser (se figur 1), och därför gjordes en regressionsanalys i programmet Matlab över 
valt tidsintervall: år 2015–2019. Tidsintervallet är bland annat begränsat till vilka 
spotpriser för elprisområdet SE1 som fanns åtkomligt hos Nord Pool och hur mycket data 
som Matlab skulle kunna hantera utan för mycket väntan mellan alla simuleringar. Fem 
år ger ett stort antal observationer (8760 ∗ 5 =43800) men endast fem per unik tidpunkt.   
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Figur 1. Spotpriser per MWh för åren 2015–2020 där priserna visas per timma. 

En regressionsanalys utfördes för att utreda kopplingen mellan diverse (oberoende) 
variabler och elpriset (beroende variabel) (Britannica u.å.). Regressionsanalysen är utförd 
i Matlab, med programmets inbyggda funktion för att beräkna hur väl två dataset 
korrelerar, och sannolikheten att de korrelerar (Mathworks u.å.).  Säsonger, helgdagar och 
timmars koppling till spotpriset analyserades där p-värdet för varje år bestämmer 
sannolikheten, under förutsättning att det ligger under signifikansnivån: 95%. Lägsta p-
värdet (måste vara under 0,05) ger högst sannolikhet och är vad som söks. 

3.2.1 Hög- och lågprissäsonger 

För att undersöka om året kan delas upp i två perioder, en högprissäsong och en 
lågprissäsong, gjordes en regression. Årets dagar delades upp i grupper om 7 (ej 

kalendariska veckor) med start från årets första dag. Precis enligt beräkning = 52,14 

fanns 53 påbörjade veckor per år. Varje påbörjad veckas medelvärde för spotpriset 
användes som regression mot veckonummer. Lågprissäsong antogs vara under 
sommaren, varpå vecka 26 användes som tidig gräns och utgångspunkt vid sökning av 
det lägsta p-värdet. Först testades gränsen till den senare delen av året (27, 28 ... 53), 
vilket blev v. 52 (visade på lägst p-värde). Därefter testades en ny gräns för den tidiga 
delen av året (1, 2 ... 51), vilket blev v. 12. För varje test beräknas ett p-värde per år, för 
åren 2015–2019. Testerna fortsatte tills medelvärdet för 2015–2019 års p-värden inte 
längre minskade (se tabell 3).  
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Tabell 3. Testresultat vid försök att hitta lägsta p-värdet för undre och övre 
veckogränsen för lågprissäsong. 

Test 
Lågprissäsong gräns 1 

(v) 
Lågprissäsong gräns 2 

(v) 
Medelvärde 

p-värde 

1 26 52 0,166 

2 12 52 0,034 

3 12 48 0,019 

 

Ett medelvärde för p-värdet på 0,019 mellan 2015–2019 betyder att sannolikheten är 
högre än 95% att elpriset påverkas av säsonger, där lågprissäsongen går mellan vecka 12 
till och med vecka 48 (se tabell 4). 

Tabell 4. Resultat för uppdelningen av hög- och lågprissäsong i veckor per år. 

Säsong Start vecka Slut vecka 

Högprissäsong ...1–11 49–53... 

Lågprissäsong 12 48 

3.2.2 Hög- och lågpristimmar 

Likt säsonger söktes två perioder under dygnet då spotpriset sannolikt var högre 
respektive lägre. Samma tillvägagångssätt användes, där mitt på dygnet (12.00) användes 
som första gräns och gräns 2 hittades vid sök av lägsta medel-p-värde (från 13.00, 14.00 
... 00.00) (se tabell 5). Medelvärdet för p-värdet mellan år 2015–2019 slutade på  
1,03×10-127, där högpristimmarna beräknas vara mellan 6.00-22.00. Lågpristimmarna är 
därmed mellan 00.00-06.00 och 22.00-00.00. 

Tabell 5. Testresultat vid försök att hitta lägsta p-värde för intervall av hög- och 
lågpristimmar. 

Test 
Högpristimmar gräns 1  

(h) 
Högpristimmar gräns 2  

(h) 
Medelvärde  

p-värde 

1 12.00 21.00 1,92E-31 

2 6.00 21.00 2,88E-124 

3 6.00 22.00 1,03E-127 
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3.2.3 Vardag och helgdagar 

Som helgdag räknas:  

 lördagar  
 söndagar 
 nyårsdagen 
 trettondagen 
 första maj 
 nationaldagen 
 julafton  
 juldagen 
 annandag jul och  
 nyårsafton.  

Borträknat är påsk, pingst, kristi himmelsfärd, midsommar och allhelgonadagen för att 
förenkla beräkningen, då dagarna infaller olika datum varje år (Temadagar 2022). I en 
regression med helgdagar gentemot elpriset beräknas ett p-värde för varje år (2015–
2019), där de fem värdena sedan bildar ett medelvärde. Medelvärdet beräknades till 
5,2×10-56, vilket visar på att elpriset med stor sannolikhet påverkas om dagen är en 
veckodag eller helgdag.   

3.3 Vätgassystemets drift 

Simuleringen av vätgassystemet är uppbyggt med beräkningar i programmet Matlab. 
Efter beslut om vätgas bör produceras, brännas eller inget av det (detta beslut tas beroende 
på vilken simulering som körs), följer kontroller av levererad effekt och vätgaslagret för 
varje timma. I de fall då vätgas ska produceras (genom elektrolysör) kontrolleras att 
elproduktionen från Vindkraftsparken är större än 0 MW, och ser därefter till att 
vätgaslagret inte är fullt. Efter det anpassas produktionen efter ledigt lager och tillgänglig 
effekt. Vid förbränning av gas kontrolleras att vätgaslagret inte är tomt, och anpassar 
därefter bränslecellens effekt till lagret (figur 2). 
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Figur 2. Flödesschema för vätgassystemet, där flödet följs för varje ny timma.  

För var timme i datamängden tas inledningsvis ett beslut om tidpunkten och spotpriset 
gör det värt att producera gas, bränna gas eller inte göra någonting (all producerad el från 
Vindkraftsparken säljs). Beslutet beror på hög- eller lågprissäsong, om det är veckodag 
eller helg, hög- eller lågpristimme samt hur tidigare elpriser sett ut historiskt. 

Hög- eller lågprissäsong är enligt regression uppdelat enligt v.1–11 (hög), v. 12–48 (låg) 
och v. 49–53 (hög), vilket totalt blir 37 veckors lågsäsong och 16 veckors högsäsong 
(varav sista veckan på året består av en dag). Under högprissäsong är elpriserna generellt 
högre i elprisområde 1, och under lågprissäsong är de generellt lägre.  

3.3.1 Högprissäsong 

Då högprissäsongen är kort (16 veckor på ett år, varav en vecka består av en dag) ligger 
stort fokus på att sälja av vätgaslagret inför lågprissäsongen. De antal timmar som en 

bränslecell bör användas per år beräknas genom 
ä   

ä   å
.  

Då livslängden i år för bränsleceller saknas, används istället livslängden för PEM 
elektrolysörer: 20 år. Livslängden i timmar för bränslecellen bestäms av ett medelvärde 
av de tre olika typerna PAFC, MCFC och SOFC där data hittades. Antalet drifttimmar 

per år för en bränslecell blir då = 1875 timmar. Enligt spotprisanalysen bör de 

högsta spotpriserna förekomma under högpristimmarna på veckodagarna, som under 
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högprissäsong är 16 ∗ 5 ∗ 16 = 1280 timmar. Högprissäsongens resterande 1408 timmar 
används till att öka bränslecellens (eller elektrolysörens) drifttid genom att utnyttja 
förändringar i spotpriset för att därmed kunna göra en ekonomisk vinst.  

För att utnyttja skillnader i spotpriset, utan att kunna förutspå priset framöver, användes 
historisk data. För var timma räknas ett sorterat spotprisintervall ut, som är en andel av 
det senaste tidsintervallet 365 dagar (se figur 3). Hur mycket spotpriset skiljer sig mellan 
de högsta och lägsta priserna avgör hur stor andelen är. 

På grund av att verkningsgraden för vätgassystemet inte är 100% behöver varje 
producerad kWh till elnätet skilja  

𝑋 =
1

𝜂 ∗ 𝜂 ∗ 𝜂 ∗ 𝜂
=

1

0,65 ∗ 0,99 ∗ 0,99 ∗ 0,48
= 327% (4) 

327% i pris från varje förbrukad kWh från Vindkraftsparken för att ekonomiskt inte gå 
med förlust. I ekvation 4 står EC för elektrolysör, comp för kompressor, S för lager och 
FC för bränslecell.  

En antagelse görs att spotprisintervallet för nästkommande tidsintervall inte skiljer sig 
nämnvärt mycket från föregående tidsintervall. Då bör det sorterade spotprisintervallets 
maximum och minimum (se figur 3) skiljas åt med samma procentenhet (327%) beräknad 
i ekvation 4.  

 

Figur 3. Ett sorterat spotprisintervall som är en del av ett totalt tidsintervall (365 
dagar), där värdena Min och Max är markerade. 

Det kan då garanteras att varje förbrukad och producerad kilowattimme inte går med 
förlust enligt 

𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠% = 327% =
(𝑀𝑎𝑥 − 𝑀𝑖𝑛)

𝑀𝑖𝑛
. (5) 

För att hitta storleken av spotprisintervallet (hur stor andelen bör vara av tidsintervallet 
365 dagar), testades varje timma för åren 2015–2019 för att beräkna ett medianvärde av 
den procentuella differensen (med ekvation 5). För att som lägst nå 327% i procentuell 
differens användes 2% av tidsintervallet (1% i övre och 1% i nedre delen räknas bort), 
vilket gav en medianprisskillnad på 348%. För att bestämma om ett spotpris är högt, 
sorteras spotpriserna av ett 365 dagars tidsintervall. De 98% av spotpriserna som ligger 
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precis i mitten av intervallet har ett max och ett minvärde (figur 3). Maxvärdet är gränsen 
för om ett spotpris bedöms vara högt, och vice versa. 

Bränslecellen bör under högprissäsongen användas främst för att sälja vätgasen som 
lagrats under lågprissäsongen, och kommer därför alltid bränna gas under veckodagarnas 
högpristimmar. De tre resterande fallen (lågpristimmar på veckodagar och helgdagar) 
testas för tidsintervallet 365 dagar; ett spotpris i det övre intervallet leder till start av 
bränslecell, medan ett spotpris i nedre intervallet startar elektrolysören. Då kan de högsta 
och lägsta spotpriserna fångas upp för att tjäna pengar på mellanskillnaden. Detta 
illustreras i flödesprocessen i figur 4.  

 

Figur 4. Flödesschema för drift under högprissäsong, vilket är v. 1–11 och  
49–53. Driften avgör om vätgas ska produceras eller förbrännas. 

3.3.2 Lågprissäsong 

Under lågsäsongen är den främsta uppgiften att producera vätgas inför högprissäsongen 
under den minsta mängden timmar som elektrolysören bör vara i drift under ett år. Den 
genomsnittliga mängden timmar som ska användas till gasproduktion per år beräknas med 
antalet drifttimmar per år som en elektrolysör har, där en PEM-elektrolysör når 3100 
timmar per år. Allra lägst chans till ett lågt spotpris antas vara under lågpristimmarna på 
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helgen, vilket är cirka 8 ∗ 2 ∗ 37 = 592 timmar. För att komma närmre antalet timmar 
per år (3100) adderades högpristimmarna på helgen till produktionstid. De timmarna 
antas fortfarande ha lågt spotpris, samt ger en sammanhängande tid för produktion för att 
slippa fler uppstarter och nedstängningar av elektrolysören. Total elektrolystid under 
helgdagarna blev då 592 + 16 ∗ 2 ∗ 37 = 1776 timmar. Då är andra helgdagar än lördag 
och söndag ej medräknat för att förenkla beräkningen, men inkluderas i driften.  

Att komma närmre 3100 elektrolystimmar per år skulle ske under resterande timmar 16 ∗

5 ∗ 37 = 2960 och 8 ∗ 5 ∗ 37 = 1480 (2960 h högpristimmar, och 1480 lågpristimmar, 
under veckodagar), som ska utnyttja skillnader i spotpriset. Elektrolysören startas då 
spotpriset ligger under spotprisintervallet för tidsintervallet 365 dagar (se figur 3). 
Bränslecellen startas när spotpriset ligger över spotprisintervallet för samma tidsintervall. 
Nämnda villkor för lågprissäsongen gav en flödesprocess enligt figur 5.  

 

Figur 5. Flödesschema för drift under lågprissäsong, som varar mellan v. 12–48. 
Driften avgör om vätgas ska produceras eller förbrännas. 
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3.3.3 Vätgassystemets komponenter 

Driften innebär många start och stopp av både elektrolysör och bränslecell, vilket inte alla 
varianter klarar av. Som elektrolysör valdes PEM att användas i simuleringarna, då 
alkalisk elektrolysör inte klarar av förändringar i ström och SOEC inte är fullt 
kommersiell ännu. Som bränslecell valdes PEMFC av flera anledningar: lägst pris av alla 
bränsleceller, låg drifttemperatur kräver ingen adderad värmeenergi, högre elektrisk 
verkningsgrad än PAFC och är testkörd för flera uppstarter och nedstängningar. 
Elektrolysören och bränslecellens (tillsammans med kompressor och vätgaslager) 
egenskaper sammanställs i tabell 6. 

Tabell 6. Valda komponenter till vätgassystemet och deras livslängder, verkningsgrader 
och kostnader. 

Komponent Livslängd Verkningsgrad Kostnad 

PEM elektrolysör 20 år 65% 2100 €/kW 

Kompressor 25 år 99% 10 000 000 SEK 

Vätgaslager 15 år 99% 5000 SEK/kg 

PEM bränslecell 20 år 48% 2080 €/kW 

3.4 Dimensionering av elektrolysör, vätgaslager och bränslecell 

För att hitta rekommenderad installerad effekt på elektrolysör och bränslecell (PEC och 
PFC) och storleken på vätgaslagret (MS) utgick dimensioneringen från att nå break-even; 
att inkomster och utgifter är lika stora. Utgifterna för systemets komponenter beräknades 
med estimerade kostnader (variabel C) som framkommit under teoriinsamling. Totala 
utgifter för systemets livstid beräknas med 

𝐶 , = 𝑃 ∗ 𝐶 + 𝐶 + 𝑀 ∗ 𝐶 + 𝑃 ∗ 𝐶  [𝑆𝐸𝐾] (6) 

där S står för lager (översatt från storage), comp för kompressor, EC för elektrolysör och 
FC för bränslecell. Kostnaderna per år blir då 

𝐶 , =
𝑃 ∗ 𝐶

𝐿
+

𝐶

𝐿
+

𝑀 ∗ 𝐶

𝐿
+

𝑃 ∗ 𝐶

𝐿
 

𝑆𝐸𝐾

å𝑟
 (7) 

där livslängden L mäts i år och bestäms efter var komponent. Inkomsterna varierar i 
studien beroende på vilken affärsmodell som studeras. I basmodellen beror inkomsten av 
produktion och förbränning av vätgas och dess spotprisvariation, där använd el från 
Vindkraftsparken räknas som utgift, och producerad el från förbränning av vätgas som en 
inkomst. Årliga inkomsten för basmodellen beräknades med 
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𝐼 , = 𝐻 ∗ 𝜂 ∗ 𝑃 ∗ 𝐷 (8) 

där I står för inkomst, D för den genomsnittliga prisskillnaden mellan köpt och såld kWh 
och H antalet aktiva timmar (av elektrolysör eller bränslecell). De garanterade aktiva 
timmarna H som elektrolysör och bränslecell kommer att vara i drift under ett år är 1776 
respektive 1280. Då elektrolysör och bränslecell enligt driftschema aldrig är igång 

samtidigt innebär det att vätgassystemet garanterat använder = 35% av årets 

timmar.  

Den genomsnittliga prisskillnaden mellan köpt och såld kWh (D) definierades genom att 
anta att köp och försäljning görs under årets högsta respektive lägsta spotpriser. Som 
lägsta pris valdes det högsta spotpriset i det lägsta prisintervallet (baseras på 
bränslecellens drifttimmar 1280 h), och som högsta pris valdes det lägsta spotpriset i det 
högsta prisintervallet (se figur 6). Det är för att göra prisdifferensen mer realistisk då 
elektrolysören antagligen inte används under alla årets lägsta timmar och tvärtom.  

 

Figur 6. Det nedre och övre intervallet av sorterade spotpriser för 365 dagar, och 
värdena Spotpris min och Spotpris max markerade. 

Differensen D beräknades med skillnaden i kr mellan Spotpris max och Spotpris min, och 
ett medelvärde av D för fem år mellan 2015–2019.  

Bestämning av storleken på lagret MS beror för basfallet av elektrolysörens effektstorlek. 
Under lågprissäsong är elektrolysören garanterat igång under 1776 timmar, vilket utan 
någon förbränning av gas ger 

𝑀 = 𝐻 ∗ 𝜂 ∗ 𝑃 ∗
1

𝜎
 (9) 

antal kg i lagret. σhydro står för energiinnehåll, i detta exempel för vätgas där ett kg vätgas 
innehåller 33,3 kWh. Verkningsgraden för produktion består av elektrolysör, kompressor 
och lagring enligt 𝜂 = 𝜂 ∗ 𝜂 ∗ 𝜂 . För att ta höjd för eventuell extra 

användning av elektrolysör vid låga spotpriser adderas 10% utrymme enligt 

𝑀 = 𝐻 ∗ 𝜂 ∗ 𝑃 ∗
1,1

𝜎
. (10) 
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Genom att sätta ekvation 7 och 8 lika med varandra 

𝐶 , 𝐼 ,  (11) 

och sätta in ekvation 10, kan PEC (som är en av de två variablerna PEC och PFC) brytas ut. 
Effekten för elektrolysören beräknas sedan för olika värden på bränslecellens effekt. 

3.5 Affärsmodeller 

Fyra olika affärsmodeller analyseras i studien. Modell A och B skiljer sig åt genom att 
affärsmodell B utnyttjar restprodukterna från elektrolys och förbränning av gas. Modell 
C och D skiljer sig från de tidigare med en ny typ av drift; utöver säsongslagring av el 
säljs ren vätgas. Den el från Vindkraftsparken som används till att producera vätgas 
räknas som “köpt el” och är en kostnad, medan gasförbränningen och egen elproduktion 
räknas som “såld el” och är en inkomst. 

3.5.1 A - Säsongslagring 

I basmodellen görs handel med el för att utnyttja det varierande elpriset - vätgas 
produceras vid lågt pris och bränns vid högt. För att bestämma effektstorlek på 
elektrolysören för affärsmodell A används ekvation 7 och 8 i ekvation 11 rakt av enligt 

𝐶 , 𝐼 ,

 
⇒ 

 
⇒

𝑃 ∗ 𝐶

𝐿
+

𝐶

𝐿
+

𝑀 ∗ 𝐶

𝐿
+

𝑃 ∗ 𝐶

𝐿
= 𝐻 ∗ 𝜂 ∗ 𝑃 ∗ 𝐷 

(12) 

vilket genom att bryta ut PEC och sätta in ekvation 10 ger ekvationen 

𝑃 =

𝑃 𝐻 ∗ 𝜂 ∗ 𝐷 −
𝐶
𝐿

−
𝐶
𝐿

𝐶
𝐿

+
𝐻 ∗ 𝜂 ∗

1,1
𝜎

∗ 𝐶

𝐿

. 
(13) 

Beräkningen av PEC (ekvation 13) visar vid insättning av värden på PFC en negativt 
installerad effekt (se tabell 7), vilket betyder att ingen lönsamhet kommer att uppnås med 
den här affärsmodellen.  
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Tabell 7. Rekommenderad effekt på elektrolysör utefter effekten på bränslecellen, 
beräknad med ekvation 13. 

PFC [kW] PEC [kW] 

0 -29,52 

1 -29,59 

10 -30,24 

100 -36,77 

1000 -102,00 
 

För att ändå simulera affärsmodellen användes samma effekt för elektrolysör och 
bränslecell: 𝑃 = 𝑃 = 1 𝑀𝑊. Med ekvation 10 beräknas sedan lagrets storlek till att 
bli 37 752 kg.  

3.5.2 B – Säsongslagring och biprodukter 

Driften av systemet är densamma som i modell A, men utöver elhandel nyttjas även 
spillvärmen och syrgasen som är biprodukter i processen. Vid försäljningen av syrgas har 
det antagits att anläggningen kan sälja syrgasen via pipelines för att slippa kostnader för 
komprimering och lagring av gasen. Det antas dessutom att inga tillstånd behövs för 
försäljningen, där priset sätts till 1 kr/kg. 

Bhosale m.fl. (2022) säger att varje bränslecell har en total verkningsgrad (elektrisk och 
värme) mellan 80–90%, varför en total verkningsgrad på 85% har använts för alla 
bränsleceller. I brist på annan data antogs den totala verkningsgraden för elektrolysörerna 
vara densamma: 𝜂 , = 𝜂 , = 85%. Beroende på vilken typ av elektrolysör och 

bränslecell som används tillverkas olika mycket värmeenergi till olika temperaturer. Vid 
för låg temperatur behövs en värmepump för att värmeenergin ska kunna säljas ut på ett 
fjärrvärmenät till uppskattade säsongspriser från Luleå energi. Kostnaden för 
värmepumpen är i uppsatsen inte inkluderad, den är avgränsad i brist på lättillgängliga 
prisuppgifter. Ett genomsnittligt värde från tre olika företag användes som 
anslutningskostnad till fjärrvärmenätet (som avgränsning och för att behålla 
Vindkraftsbolagets anonymitet antogs inga extra kostnader tillkomma för extra långa 
ledningar fram till befintligt nät). Av den totala kostnaden på 87 500 kr består 39 600 kr 
av priset för fjärrvärmecentral och installation, vilket har en ungefärlig livslängd på 25 
år. Den totala kostnaden delas upp i två (se tabell 8). Säsongsbestämda energikostnader 
för kunder anslutna till fjärrvärmenätet används som priser för varje såld MWh 
spillvärme. Effekt- och flödesavgifter avgränsades till att inte påverka inkomsten av 
försäljning av värmeenergi i denna studie för att förenkla beräkningarna. 
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Tabell 8. Inkomster och utgifter vid tillvaratagande av biprodukterna värmeenergi och 
syrgas. 

Biprodukt Kostnad eller inkomst Värde 

Syrgas Lagring 0 

Syrgas Kilopris vid försäljning av syrgas 1 SEK/kg 

Spillvärme 
Koppling till fjärrvärmenät  

(engångskostnad, antagen livslängd 100 år) 
479 SEK/år 

Spillvärme Fjärrvärmecentral kostnad 1584 SEK/år 

Spillvärme 
Energipriser per säsong vid försäljning av värme 

(Vår/Sommar/Höst/Vinter) 
222/169/222/350 

SEK/MWh 

 

De tillagda inkomsterna och kostnaderna ger en ny ekvation för inkomster, som beror av 
syrgasförsäljning – det produceras 4 kg syrgas på 1 kg vätgas -   

𝐼 , = 𝐻 ∗ 𝜂 ∗ 𝑃 ∗
1

𝜎
∗ 4 (14) 

och spillvärmeförsäljning -medelvärdet för energipris Kheat för ett år är 0,24 kr per kWh- 

𝐼 , = (𝐻 ∗ 𝑃 ∗ (𝜂 , − 𝜂 ) ∗ 𝐾 ) + (𝐻 ∗ 𝑃 ∗ (𝜂 ,

− 𝜂 ) ∗ 𝐾 ) 
(15) 

Ekvation 14 och 15 läggs in i ekvation 8 

𝐼 , = (𝐻 ∗ 𝜂 ∗ 𝑃 ∗ 𝐷) + (𝐻 ∗ 𝑃 ∗ (𝜂 , − 𝜂 ) ∗ 𝐾 )

+ (𝐻 ∗ 𝑃 ∗ (𝜂 , − 𝜂 ) ∗ 𝐾 ) + 𝐼 ,  
(16) 

vilket ger den nya inkomstekvationen. En ny ekvation för de årliga kostnaderna sätts till 

𝐶 , =
𝑃 ∗ 𝐶

𝐿
+

𝐶

𝐿
+

𝑀 ∗ 𝐶

𝐿
+

𝑃 ∗ 𝐶

𝐿
+ 𝐶 ,

𝑆𝐸𝐾

å𝑟
 (17) 

där kostnaden för installation av fjärrvärmenät Cheat,year är inkluderad (kostnader per år se 
tabell 8). Genom att sätta de nya ekvationerna för inkomster och kostnader lika med 
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varandra (ekvation 16 och 17), sätta in ekvation 10 för lagret MS som inte förändrats och 
bryta ut PEC fås 

𝑃

=

𝑃 𝐻 ∗ 𝜂 ∗ 𝐷 + 𝐻 ∗ (0,85 − 𝜂 ) ∗ 𝐾ℎ𝑒𝑎𝑡 −
𝐶
𝐿

− 𝐶 , −
𝐶
𝐿

𝐶
𝐿

− 𝐻 ∗ 𝜂 ∗
1

𝜎
∗ 4 − 𝐻 ∗ (0,85 − 𝜂 ) ∗ 𝐾ℎ𝑒𝑎𝑡 +

𝐻 ∗ 𝜂 ∗
1,1

𝜎
∗ 𝐶

𝐿
.

 (18) 

Även för affärsmodell B ges negativa värden på PEC, vilket betyder att ingen lönsamhet 
kommer uppnås (se tabell 9). Likt affärsmodell A sätts 𝑃 = 𝑃 = 1 𝑀𝑊 och 
vätgaslagrets storlek blir densamma: 37 752 kg.  

Tabell 9. Rekommenderad effekt på elektrolysör utefter effekten på bränslecellen, 
beräknad med ekvation 18. 

PFC PEC 

0 -30,17 

1 -30,24 

10 -30,82 

100 -36,69 

1000 -95,34 

3.5.3 C – Säsonglagring och vätgasförsäljning 

Då marknadsvärdet för vätgas är 115 kronor per kg och varje kilo kan producera 33,3 
kWh, har vätgas ett värde på nästan 3,5 kronor per kWh, vilket är över normalpriset för 
el (se figur 1). Det är i normalfallet alltså inte ekonomiskt försvarbart att använda vätgasen 
för att producera el att sälja till nätet, utan borde säljas som gas. I den här studien är 
möjligheten till att säsongslagra el i vätgas i fokus, men modell C ämnar visa hur 
försäljningen av ren gas kan dryga ut inkomsten.  

För att få en högre och jämnare vätgasproduktion över året utan att behöva öka gaslagrets 
storlek allt för mycket beslutades att lägga in extra planerade timmar för elektrolys. De 
nya planerade timmarna under högprissäsongen läggs på helgdagar, vilket enligt 
regressionsanalysen är då de lägsta priserna finns. Det beräknas ge minst 16 ∗ 2 ∗ 24 =

768 extra timmar att producera vätgas på per år. Per månad blir det ca. ∗ 2 ∗ 24 =

206,4 extra timmar. Under lågprissäsongen ska elektrolysören startas under 

veckodagarnas lågpristimmar vilket ger ca. ∗ 5 ∗ 8 = 172 extra timmar per månad 

(1480 extra timmar per år). De 172 timmarna beslutades vara nära nog de extra timmarna 
under högprissäsongen (206,4). Med de nya extra elektrolystimmarna av 
vätgasproduktion behöver vätgaslagrets storlek vara 
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𝑀 = 𝑃 ∗ 𝜂 ∗ 𝐻 ∗
1,1

𝜎
+ 172 ∗

1

𝜎
 (19) 

för affärsmodell C. Den extra delen säljs månadsvis av som ren vätgas, se figur 7. 

 

Figur 7. Flödesschema för vätgassystemet enligt ny drift för affärsmodell C och D. 
Schemat skiljer sig åt från figur 2 och affärsmodell A och B.  

Tillsammans blir planerade elektrolystimmar 3528 h per år, vilket är mer än livstiden för 
en PEM elektrolysör som räknas ge 3100 h per år. De 428 h över gränsen antas i praktiken 
inte förändra livslängden på 20 år. 

För att inte gå miste om årets elpristoppar under dessa extra elektrolystimmar kontrolleras 
först om spotpriset är högre än 365 dagars intervallet, och startar i de fallen bränslecellen, 
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men i alla andra fall elektrolysören. Det nya driftschemat för högprissäsongen visas i figur 
8 och det nya driftschemat för lågprissäsong i figur 9. 

 

Figur 8. Uppdaterat flödesschema för driften under högprissäsong, anpassad till 
affärsmodell C och D. 
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Figur 9. Uppdaterat flödesschema för driften under lågprissäsong, anpassad till 
affärsmodell C och D. 

Varje extra kilo vätgas beräknades säljas för 115 kronor per kg vilket ger ett tillägg till 
inkomsterna per år som blir 

𝐼 , = 𝐻 ∗ 𝜂 ∗ 𝑃 ∗ 𝐷 + 𝑀 , ∗ 12 ∗ 𝐺 =

= 𝐻 ∗ 𝜂 ∗ 𝑃 ∗ 𝐷 + 5,2 ∗ 𝑃 ∗ 𝜂 ∗ 1380 
(20) 

med insättning av ekvation 19. Den extra lagerstorleken MS,extra beräknas i andra termen 
i parentesen i ekvation 19, och Ghydro är priset per kg vätgas: 115. Genom att sätta ekvation 
20 lika med kostnaderna för ett år (se ekvation 7 med den nya beräkningen för 
vätgaslagret i ekvation 19), kan effektstorleken för elektrolysören brytas ut enligt 
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𝑃

=

𝑃 𝐻 ∗ 𝜂 ∗ 𝐷 −
𝐶
𝐿

−
𝐶
𝐿

𝐶
𝐿

+
𝜂 ∗ 𝐻 ∗

1,1
𝜎

+ 5,2 ∗ 𝐶

𝐿
− 5,2 ∗ 1380 ∗ 𝜂

. (21) 

Inte heller för affärsmodell C verkar systemet nå break-even, då negativ effekt räknas ut 
för elektrolysören (se tabell 10). 

Tabell 10. Rekommenderad effekt på elektrolysör utefter effekten på bränslecellen, 
beräknad med ekvation 21. 

PFC PEC 

0 -16,35 

1 -16,39 

10 -16,75 

100 -20,37 

1000 -56,50 
 

Precis som för affärsmodell A och B sätts 𝑃 = 𝑃 = 1 𝑀𝑊 och vätgaslagrets storlek 
blir i detta fall 40 683 kg.  

3.5.4 D – Säsongslagring, vätgasförsäljning och biprodukter 

Affärsmodell D innebär modell C samt försäljning av spillvärme och syrgas, och har 
därmed drift enligt figur 7–9, samt samma storlek på vätgaslagret: 40 683 kg. Dock 
förändras antalet timmar som elektrolysören kommer vara igång vilket påverkar 
inkomstberäkningen. Det nya antalet timmar är 𝐻 = 1776 + 16 ∗ 2 ∗ 24 + 37 ∗ 5 ∗

8 = 4024 h och användes i beräkningen 

𝐼 , = 𝐻 ∗ 𝜂 ∗ 𝑃 ∗ 𝐷 + (𝐻 ∗ 𝑃 ∗ (0,85 − 𝜂 ) ∗ 𝐾 )

+ (𝐻 ∗ 𝑃 ∗ (0,85 − 𝜂 ) ∗ 𝐾 ) + 𝐼 , + 5,2 ∗ 𝑃

∗ 𝜂 ∗ 1380 
(22) 

för inkomsten per år. Ekvationen för utgifterna är densamma som i affärsmodell B 

𝐶 , =
𝑃 ∗ 𝐶

𝐿
+

𝐶

𝐿
+

𝑀 ∗ 𝐶

𝐿
+

𝑃 ∗ 𝐶

𝐿
+ 𝐶 ,

𝑆𝐸𝐾

å𝑟
 (23) 
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som inkluderar kostnad för fjärrvärmeinstallation. Tillsammans ger de ekvationen för 
elektrolysörens rekommenderade effektstorlek 

𝑃

=

𝑃 ∗ 𝐻 ∗ 𝜂 ∗ 𝐷 + (𝐻 ∗ (0,85 − 𝜂 ) ∗ 𝐾 ) −
𝐶
𝐿

−
𝐶
𝐿

− 𝐶 ,

𝐶
𝐿

+ 𝜂
𝐻 ∗

1,1
𝜎

+ 5,2 ∗ 𝐶

𝐿
− 5,2 ∗ 1380 − (𝐻 ∗ (0,85 − 𝜂 ) ∗ 𝐾 ) − 𝐻 ∗ 𝜂 ∗

4
𝜎

 

 (24) 

som för varje PFC visar ett negativt resultat (se tabell 11). Det betyder att modellen inte 
kommer att nå break-even och därför användes 𝑃 = 𝑃 = 1 𝑀𝑊. 

Tabell 11. Rekommenderad effekt på elektrolysör utefter effekten på bränslecellen, 
beräknad med ekvation 24. 

PFC PEC 

0 -16,79 

1 -16,83 

10 -17,15 

100 -20,42 

1000 -53,06 

3.6 Resultat och nyckeltal 

För att jämföra affärsmodellernas ekonomiska lönsamhet beräknades flera nyckeltal för 
varje modell. LCOH (levelized cost of hydrogen) betecknar ett genomsnittligt pris per 
producerad vikt vätgas (kr/kg), i detta fall beräknat för ett av åren som simuleringen körs. 
I beräkningens täljare finns: investeringskostnaderna för elektrolysör, kompressor och 
lagring delat med dess livslängd och antalet använda kWh till elektrolys gånger var 
timmas spotpris; i nämnaren antalet producerade kilogram vätgas 

𝐿𝐶𝑂𝐻 =

𝑃 ∗ 𝐶
𝐿

+
𝐶
𝐿

+
𝑀 ∗ 𝐶

𝐿
+ ∑ 𝑝 , ∗ 1ℎ ∗ 𝐾 ,

𝜂 ∗ 𝜂 ∗ ∑ 𝑝 , ∗ 1ℎ
𝜎

 (25) 

vilket ger nyckeltalet, som går att jämföra med andra metoder att producera vätgas på.  
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Årets rörelseresultat beräknas med årets inkomster som är 

𝐼 = 𝑝 , ∗ 𝜂 ∗ 1ℎ ∗ 𝐾 ,

+ 𝑝 , ∗ (𝜂 − 𝜂 ) ∗ 1ℎ ∗ 𝐾

+ 𝑝 , ∗ (𝜂 − 𝜂 ) ∗ 1ℎ ∗ 𝐾

+ 𝑝 , ∗ 𝜂 ∗
1ℎ

𝜎
∗ 4  

+𝑀 , ∗ 12 ∗ 𝐺 , 

(26) 

där term (rad) 2–4 tillhör affärsmodellerna B och D och sista termen tillhör affärsmodell 
C och D. De årliga inkomsterna varierar därmed beroende på vilken affärsmodell som 
studeras. Inkomsterna minus årets rörliga utgifter 

𝐶 = 𝑝 , ∗ 1ℎ ∗ 𝐾 ,  (27) 

ger rörelseresultatet som betecknas EBIT (earnings before interests and tax)  

𝐸𝐵𝐼𝑇 = 𝐼 − 𝐶 . (28) 

Avkastningen på investeringen av vätgassystemet beräknas genom 

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝐼 − 𝐶

𝐶 ,
 (29) 

och används för att se hur mycket pengar per spenderad krona som Vindkraftsbolaget får 
tillbaka vid investering. Om avkastningen är 1 får bolaget tillbaka samma värde som de 
investerade och går därmed breakeven. 
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4. Resultat 

Alla affärsmodeller har simulerats för åren 2018–2020. Första året (2018) kommer starta 
med ett tomt vätgaslager, och kommer därmed inte kunna bränna någon gas de första 
veckorna som enligt driftschema är under högprissäsong.  

4.1 A - Säsongslagring 

Figur 10 visar tre diagram, ett för var år mellan 2018–2020 med årets alla timmar på x-
axeln. Såld och köpt el (MWh) syns i staplar som följer den vänstra y-axeln, och spotpriset 
som linjegraf följandes den högra y-axeln. Under år 2018 och 2019 syns ett par 
spotprisdippar, medan år 2020s högsta spotpriser ligger under lågprissäsongen. 
Lågprissäsongen börjar vid 1848 h, vilket är då de täta röda staplarna börjar dyka upp 
enligt driftplanering, och fortsätter till 8064 h.  

Stora delar av det sista året (2020) har spotpriser nära 0 kr/MWh, vilket driften hanterar 
genom att köpa extra mycket el mellan timma 4000–5000 för att producera vätgas till ett 
mycket lågt pris. Under timma ca 5500–7000 under år 2020 syns det hur de gröna 
staplarna dyker upp vid de högsta spotpristopparna (figur 10), för att sälja tillbaka el till 
nätet till högsta pris så som driften är planerad att göra. Det förekommer även för de andra 
åren, samt att elektrolysören startar vid tillfällen med spotprisdippar under högprissäsong. 
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Figur 10. Såld och köpt el för affärsmodell A åren 2018–2020 med spotpriset som 
linjegraf som följer högra y-axeln. X-axeln följer årets alla timmar 0–8760 h. 

Som synes fylls vätgaslagret successivt under lågprissäsong (se figur 11), och töms under 
högprissäsong. År 2019 och 2020 töms lagret innan högprissäsongens slut, då det är ett 
glapp mellan de gröna och röda staplarna. Det kan förklaras med att lagret, som rymmer 
37 752 kg, endast är fyllt till ca 80 och 85% efter lågprissäsongerna år 2018 och 2019. 
Under 2018 syns flera gröna staplar mellan timma 5000–6000, och 2019 då lagret nästan 
fylls syns en enstaka grön stapel under slutet av lågprissäsongen, som påverkade 
vätgaslagret genom att laddas ur. Under lågprissäsongen år 2020 fylls vätgaslagret redan 
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vid timma ca 6000. Då på grund av extra laddning av elektrolysör som följd av lågt 
elspotpris som höll i sig under en lång period (se figur 10). 

 

Figur 11. Såld och köpt el för affärsmodell A åren 2018–2020, med vätgaslagrets 
fyllnadsstatus som linjegraf som följer högra y-axeln. X-axeln följer årets alla timmar 

0–8760 h. 

Ekonomiska och tekniska värden presenteras i tabell 12 där det går att jämföra de tre åren 
2018–2020 med varandra. Den köpta elen i kronor är för alla år högre än den sålda, vilket 
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visar på ett negativt resultat. Dock är den totala sålda elen (kr per MWh) för alla år högre 
än den totala köpta elen (kr per MWh), vilket visar på att driftens upplägg med hög- och 
lågprissäsonger fungerar. Att pricka in extra höga och låga spotpriser med 
spotprisintervall fungerar ännu bättre. När de tre åren summeras visar det att den tid som 
inte är förutbestämd (schemalagd) att användas för elektrolysör eller bränslecell, visar på 
mycket lägre kostnad (kr per MWh) vid elektrolys, 74 respektive 267 kr. Den ej 
schemalagda försäljningen ger också ett mycket högre pris per MWh vid förbränning, 
760 respektive 404 kr.  

Den procentuella skillnaden mellan köpt och såld el behöver vara över 327% (se ekvation 
4) för att inte gå med förlust på grund av låga elektriska verkningsgrader i vätgassystemet. 
För affärsmodell A är skillnaden 46,9, 154,4 och 173,2% vilket är långt under 327%. Den 
försäljning och inköp av el som inte är schemalagd når däremot 1056,3, 984,4 och 
938,2%. Det visar på att endast köp och sälj av el med den här typen av drift inte kommer 
att nå någon lönsamhet då skillnaden mellan spotpriserna inte täcker upp för de 
systemförluster som finns. Den ej schemalagda försäljningen skulle kunna användas som 
komplement till en annan typ av drift med ett liknande vätgassystem, då alla åren når 
långt över målet. 

Låga värden för utebliven elektrolys (el som inte kan användas till elektrolys för att 
vätgaslagret är fullt, eller för att elektrolysören har en viss starttid) betyder att vätgaslagret 
inte är underdimensionerat, då det sällan blir fullt. År 2020 har betydligt mer utebliven 
elanvändning än tidigare år (446 MWh jämfört med 3 och 4 MWh) vilket beror på att 
lagret fylls tidigt under lågprissäsongen då det var låga spotpriser.  

Höga värden för utebliven elförsäljning (el som hade kunnat säljas om inte vätgaslagret 
var tomt) visar att lagret är tomt under vissa perioder, som kunde ses i figur 11. Detta är 
ett resultat av att vätgaslagret aldrig fylls under lågprissäsongerna år 2018 och 2019. Det 
kan förklaras både av urladdning under lågprissäsong på grund av höga spotpriser, eller 
att vindkraftsparken inte genererar någon el under de timmar elektrolysören ska användas. 
Det senare visar 123, 229 och 165 timmar med avsaknad elproduktion under 
elektrolystimmar för de tre åren. År 2018 startar dessutom med ett tomt gaslager och har 
därmed ingen energi att sälja. År 2019 och 2020 har 76,8 respektive 21,6 MWh missad 
elförsäljning. För år 2019 är det en missad försäljning på nästan 40 000 kronor. Det kan 
minskas genom att fler elektrolystimmar läggs till vid tillfällen då lagret är tomt eller är 
på väg att tömmas.  

Antalet timmar då elektrolysören inte startar p.g.a. att ingen el produceras på 
Vindkraftsparken gör att vätgaslagret ser överdimensionerat ut för år 2018 och 2019. På 
grund av den höga investeringskostnaden för ett lager, 5000 kronor per kg vätgas, kan 
pengar sparas genom att minska volymen. År 2018 hade färst missade timmar, 123 
stycken, men missar ändå en produktion av 2342 kg vätgas. Att minska vätgaslagret med 
2342 kg hade sänkt investeringskostnaden för lagret med 11 710 000 kronor, vilket är ca. 
6%. 
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Totala timmar då elektrolysören körs är 1760, 1777 och 2167, vilket motsvarar en 
nyttjandegrad på 20,1, 20,3 och 24,7% för åren 2018–2020. Bränslecellen nyttjar 388, 
978 och 1156 timmar, vilket motsvarar en nyttjandegrad på 4,4, 11,2 och 13,2% för de 
tre åren. Systemet nyttjas mest år 2020, och når då totalt 37,9%. Under åren startar 
elektrolysören upp från 0 W: 89, 118 och 107 gånger och bränslecellen: 49, 62 och 87. 
Utslaget per år är inget värde nära en uppstart per dygn, vilket för det här systemet kan 
betyda att elektrolysörer och bränsleceller som inte är så anpassade till många upp- och 
nedstängningar skulle kunna användas. 

Tabell 12. Resultat för simuleringar år 2018–2020 av affärsmodell A. 

Resultat 2018 2019 2020 Summa 

Köpt el [SEK] 725 938,4 552 596,9 187 692,3 1 466 227,6 

Köpt el [MWh] 1706,6 1686,9 2105,7 5 499,2 

Köpt el [SEK/MWh] 425,4 327,6 89,1 266,6 

Köpt el, ej schemalagd 
[MWh] 

57,4 175,1 893,6 1126,1 

Köpt el, ej schemalagd 
[SEK/MWh] 

64,8 77,5 74,4 74,4 

Såld el [SEK] 116 103,8 238 011,1 135 475,8 489 590,7 

Såld el [MWh] 185,8 470,7 556,5 1213 

Såld el [SEK/MWh] 624,9 505,7 243,4 403,6 

Såld el, ej schemalagd 
[MWh] 

54,2 1,0 38,9 94,1 

Såld el, ej schemalagd 
[SEK/MWh] 

749,3 840,4 772,4 759,6 

Elektrolystimmar [h] 1760 1777 2167  

Uppstarter elektrolysör 89 118 107  

Bränslecellstimmar [h] 388 978 1156  

Uppstarter bränslecell 49 62 87  

Oanvända timmar p.g.a. 
utebliven vindproduktion [h] 

123 229 165  

Utebliven elektrolys [MWh] 3,3 4,3 445,7 453,3 

Utebliven elförsäljning 
[MWh] 

413,3 76,8 21,6 511,7 
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Beräknade nyckelvärden för systemet presenteras i tabell 13 där endast år 2020 visas. 
Som beräknat finns ingen lönsamhet i investeringen (negativ EBIT och avkastning). Ett 
LCOH på 351 kronor per kg är högt (jämförs i figur 7), och betyder att elen köps till för 
höga spotpriser och, eller, att för få timmar per år utnyttjas till elektrolys i relation till 
systemkostnaderna. 

Tabell 13. Nyckeltalen LCOH, EBIT och avkastning för året 2020 för affärsmodell A. 

Nyckeltal Värde 

LCOH [SEK/kg] 351,0 

EBIT [SEK] -52 216,5 

Avkastning [SEK/investerad SEK] -0,0035 

 

LCOH kan, för att få en överblick om hur högt eller lågt det är, jämföras med produktion 
av vätgas från andra energislag. I figur 12 syns det att kostnaden för produktionen av ett 
kilo vätgas i den här studien ligger mycket högre än för andra energislag. Vid en annan 
typ av drift än den som valts i denna studie går det dock att hålla igång elektrolysen många 
fler timmar per år, när gasen inte ska förbrännas och säljas som el igen. Vid drift som inte 
säsongslagrar vätgasen går det också att hålla nere kostnader och därmed LCOH.  

Energislagen som jämförs är kolkraft (Power Engineering 2022), vindkraft och solkraft 
(Fan m.fl. 2021). Kolet har förgasats och i processen har koldioxid fångats upp och 
lagrats, medan vind och solkraft producerar vätgas genom elektrolys. Den allra största 
delen av studiens LCOH utgörs av systemkostnader, medan energikostnader ligger nästan 
lika lågt som för kolkraft. Det kan delvis bero på att systemet inte utnyttjas fullt ut (för få 
timmar per år används till elektrolys) i kombination med att ett stort lager behövs för 
säsongslagring. För år 2020 nyttjades elektrolysören endast till 24,7%. 
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Figur 12. LCOH beräknat för år 2020, affärsmodell A och B, och jämfört med LCOH 
för vätgas producerat genom andra energikällor. 

4.2 B – Säsongslagring och biprodukter 

Affärsmodell B skiljer sig från A genom tillägg till inkomster och kostnader. Adderade 
inkomster är syrgas- och värmeenergiförsäljning, och extra kostnader kommer från 
installation till fjärrvärmenätet och fjärrvärmecentral. Driften i form av köpt och såld el 
påverkas inte av de nya inkomsterna och kostnaderna, och därför är försäljning av el och 
dess spotpris för affärsmodell B densamma som i affärsmodell A (se figur 10). Detsamma 
gäller för elförsäljning över året och lagerstatusen, som är densamma som i figur 11. 

Tabell 14 skiljer sig åt mot tabell 12 (affärsmodell A) med två tillagda rader: såld 
spillvärme och syrgas. Genom att jämföra de tre årens totalsummor går det att se att 
inkomsten från såld spillvärme, såld syrgas samt såld el till nätet är relativt nära varandra. 
Spillvärmen säljs för ca 40 000 kr mer än el till nätet, och syrgasen ca 60 000 mindre. 
Summeringen för åren visar att köpt el och såld energi ligger mycket nära varandra, vilket 
även bekräftas av ett positivt EBIT år 2020 (tabell 15). 

Tabell 14. Resultat för simuleringar år 2018–2020 av affärsmodell B. 

Resultat 2018 2019 2020 Summa 

Köpt el [SEK] 725 938,4 552 596,9 187 692,3 1 466 227,6 

Såld el [SEK] 116 103,8 238 011,1 135 475,8 489 590,7 

Såld spillvärme [SEK] 114 441,7 193 745,1 218 172,2 526 360,0 

Såld syrgas [SEK] 133 247,6 131 706,2 164 406,1 429 359,9 
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För år 2020 (där kostnaderna för köpt el dock är betydligt lägre än de andra åren), visar 
EBIT ett positivt rörelseresultat till skillnad mot affärsmodell A (tabell 15). Utan 
försäljningen av spillvärme och syrgas hade resultatet varit negativt. Det positiva 
rörelseresultatet är dock fortfarande för lågt för att kunna ge en bra avkastning; 0,022 är 
fortfarande långt under 1. LCOH är densamma som för affärsmodell A, som jämförs med 
annan vätgasproduktion i figur 12. 

Tabell 15. Nyckeltalen LCOH, EBIT och avkastning för året 2020 för affärsmodell B. 

Nyckeltal Värde 

LCOH [SEK/kg] 351,0 

EBIT [SEK] 330 361,8 

Avkastning [SEK/investerad SEK] 0,022 

4.3 C – Säsongslagring och vätgasförsäljning 

Vid en jämförelse av figur 13 och 10 (affärsmodell C och A) syns det betydligt fler röda 
staplar i figur 13, vilket visar de extra drifttimmarna av elektrolysören. För år 2018 hinns 
det även säljas el till nätet under första delen av året, för att elektrolysören startar även 
under högprissäsong. Precis som i tidigare affärsmodeller ser driften ut att starta 
bränslecellen vid de högsta spotpristopparna (se figur 13 och 11), och i slutet av år 2020 
syns flera röda staplar vid ett spotpris nära 0 kr/MWh. 
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Figur 13. Såld och köpt el för affärsmodell C åren 2018–2020, med spotpriset som 
linjegraf som följer högra y-axeln. X-axeln följer årets alla timmar 0–8760 h. 

Den svarta grafen som visar lagerstatus beter sig annorlunda mot affärsmodell A och B 
och det går tydligt att se alla gånger en ny månad startar, då en större del av lagret säljs 
som ren vätgas (figur 14).  

Lagrets storlek är 40 682 kg, vilket nästan nås efter lågprissäsong år 2020. För år 2018 
och 2019 når inte gaslagret upp till 70%, och alla tre utnyttjar en lägre andel av lagret än 
för affärsmodell A och B (jämförande figur 14 och 12). Den ökade lagringen (se ekvation 
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19) ger 2931 extra kg vätgas, vilket inte ser ut att användas för de första två åren. Det kan 
delvis bero på att hela vätgaslagret töms kort efter lågprissäsongens start (timma 1849), 
men också p.g.a. utebliven elektrolys vid 0 W effekt från Vindkraftsparken. Trots att 
lagret töms innan högprissäsongen är slut verkar de extra elektrolystimmarna under 
högprissäsongen bidra till något mindre förluster av försäljning under alla tre åren. Det 
syns eftersom gröna staplar finns även under de perioderna. 

Både år 2019 och 2020 går det att se att vätgaslagret laddas ur snabbare än beräknat i 
början på året, och missar då försäljning både av ren vätgas och el till nätet (figur 14). 
Under en längre period är lagret sedan tomt, med undantag för kortare i- och urladdningar. 
Det är inte säkert att lagerstorleken behöver justeras, utan driften, eftersom en brist på 
vätgas visar sig i slutet av högprissäsongen. Större användning av elektrolysören under 
lågprissäsongen, eller möjligtvis en högre effekt på elektrolysören, skulle utnyttja 
vätgassystemet bättre. 



42 

 

 

Figur 14. Såld och köpt el för affärsmodell C åren 2018–2020, med vätgaslagrets 
fyllnadsstatus som linjegraf som följer högra y-axeln. X-axeln följer årets alla timmar 

0–8760 h. 

I tabell 16 är tre rader nya i jämförelse med affärsmodell A och B vilket är priset på, och 
mängd, köpt el (MWh) för de extra elektrolystimmarna. Priset på de extra timmarna (går 
till vätgasförsäljning) är 412, 366 och 129 kr/MWh för åren 2018–2020. Det går att 
jämföra med priset för total köpt el (423, 357 och 117 kr/MWh) och priset per köpt el 
som inte var förutbestämd enligt drift, utan startar när spotpriset var lågt (127, 75 och 76 
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kr/MWh). De senaste är absolut lägst, och de extra elektrolystimmarna är något dyrare än 
de totala timmarna för åren 2019 och 2020. Det högsta priset per MWh under de extra 
elektrolystimmarna är år 2018, och kan omvandlas till ett kilopris på ca 14 kronor, vilket 
fortfarande är mycket lägre än försäljningspriset på 115 kronor per kg. 

Den procentuella skillnaden mellan köpt och såld el är mindre viktig för affärsmodell C, 
då en del av den lagrade energin säljs som gas. De extra elektrolystimmarna gör att den 
totala procentuella skillnaden är lägre än modell A och B, och når därmed inte upp till 
327%. Precis som för föregående affärsmodeller går den procentuella differensen på 
priset per MWh långt över 327% vid jämförelse mellan den ej schemalagda köpta och 
sålda elen (491,4, 1020,5 och 916,3%).  

Den fjärde nya raden står för inkomsterna för såld ren vätgas (à 115 kr/kg) vilket totalt 
för de tre åren drar in nästan 13 miljoner kronor, att jämföra med såld el till nätet på nästan 

520 000 kr. Priset på ren vätgas motsvarar = 3453 kr/MWh, vilket enligt figur 10 

och 13 aldrig uppnås mellan åren 2018–2020. Det ger alltid högre vinst ett sälja ren 
vätgas, med de elpriser som var under de åren.  

Den uteblivna elektrolysen (el som inte kan användas för att vätgaslagret är fullt, eller för 
att elektrolysören har en viss uppstartstid) är för alla tre åren mycket låg: 6,8, 8,6 och 5,3 
MWh. För affärsmodell C fylls aldrig lagret fullt (se figur 14), utan förluster beror på 
PEM elektrolysörens starttid. Timmarna när systemet vill producera gas, men inte kan 
p.g.a. att ingen el produceras i Vindkraftsparken, är delvis en anledningen till att lagret 
aldrig fylls. För åren 2018–2020 är timmarna 357, 515 och 324 h. År 2019 är värdet högst, 
vilket är också det året då lagret fylls till den lägsta volymen. Att minska lagret med 20% 
skulle sänka investeringskostnaderna med 40 682 000 kronor, vilket kan vara en bättre 
lösning än ett outnyttjad lager för majoriteten av åren.  

Under de tre åren gör elektrolysören 227–277 uppstarter, som utslaget fortfarande är 
mindre än en gång per dag. Bränslecellen gör ännu färre uppstarter än i affärsmodell A 
och B, högsta antalet är 79 stycken under år 2020. Det kan betyda att även elektrolysörer 
och bränsleceller som inte är anpassade för många uppstarter skulle kunna användas för 
detta system. T.ex.  är den alkaliska elektrolysören billigare att köpa in, med endast 2 
procentenheter lägre verkningsgrad mot PEM elektrolysören. 

Den uteblivna elen till försäljning (energi som inte kunde säljas på grund av att 
vätgaslagret var tomt) är totalt för de tre åren 2018–2020 något högre för affärsmodell C 
(304,3, 84,96 och 82,08 MWh). År 2020 missas ca. 20 000 kronor i elförsäljning. Utan 
att öka investeringskostnaderna kan fler elektrolystimmar som läggs till när lagret är tomt 
vara en lösning på problemet.  

På grund av många fler elektrolystimmar planerad i driften har de timmar där planerad 
gasproduktion missats (p.g.a. att Vindkraftsparken inte genererar någon el) nästan 
dubblerats. De missade timmarna utgör 9,4, 14,0 och 7,2% av de totala 
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elektrolystimmarna genomförda. Vid en drift då extra vätgas kan säljas innebär det missad 
försäljning, särskilt när lagret står tomt under en tid varje år.   

Nyttjandegraden för elektrolysören når 43,1, 41,8 och 51,5% vilket som väntat är 
betydligt högre än för affärsmodell A och B. Bränslecellens nyttjandegrad är dock något 
lägre för åren 2019 och 2020: 7,0, 11,0 och 11,8%. Det gör ändå att systemets totala 
nyttjandegrad går över 50% för alla tre åren, och är 63,3% för år 2020. År 2020 är även 
det år med lägst timmar då elektrolysprocessen inte kunnat startas på grund av att 
vindkraftsparken inte genererar någon el, och har också flest elektrolystimmar på grund 
av en längre period av låga elpriser.  

Tabell 16. Resultat för simuleringar år 2018–2020 av affärsmodell C. 

Resultat 2018 2019 2020 Summa 

Köpt el [SEK] 1 544 071,4 1 245 072,9 516 677,2 3 305 821,5 

Köpt el [MWh] 3647,6 3486,3 4417,0 11 550,9 

Köpt el [SEK/MWh] 423,3 357,1 117,0 286,2 

Köpt el, ej schemalagd 
[MWh] 

8,1 55,0 600,7 663,8 

Köpt el, ej schemalagd 
[SEK/MWh] 

126,7 75,0 76,0 76,6 

Såld el [SEK] 159 556,3 235 206,8 122 703,9 517 467,0 

Såld el [MWh] 291,9 465,2 497,4 1254,5 

Såld el [SEK/MWh] 546,6 505,6 246,7 412,5 

Såld el, ej schemalagd 
[MWh] 

54,2 1,0 38,9 95,0 

Såld el, ej schemalagd 
[SEK/MWh] 

749,3 840,4 772,4 752,4 

Såld vätgas [SEK] 3 784 006,8 4 578 038,2 4 580 421,6 12 942 466,6 

Elektrolystimmar [h] 3779 3666 4508  

Uppstarter elektrolysör 260 277 227  

Bränslecellstimmar [h] 615 961 1030  

Uppstarter bränslecell 66 62 79  
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Oanvända timmar p.g.a. 
utebliven vindproduktion 

[h] 
357 515 324  

Köpt el till 
vätgasförsäljning [SEK] 

820 734,3 701 863,5 271 248,0 1 793 845,8 

Köpt el till 
vätgasförsäljning [MWh] 

1990,0 1919,4 2101,5 6010,9 

Köpt el till 
vätgasförsäljning 

[SEK/MWh] 
412,4 365,7 129,1 298,4 

Utebliven elektrolys 
[MWh] 

6,8 8,6 5,3 20,7 

Utebliven elförsäljning 
[MWh] 

304,3 85,0 82,1 471,4 

 

Tabell 17 visar en stor skillnad i LCOH då affärsmodell C har ett värde på 184,2, vilket 
kan jämföras med affärsmodell A och B som var 351 kronor per kg. Även EBIT och 
avkastningen visar högre värden än både affärsmodell A och B, med ett rörelseresultat på 
ca 4,2 miljoner kronor och en avkastning på 0,26. Avkastningen är ännu långt under 1, 
som behövs för att investeringen ska nå break-even. 

Tabell 17. Nyckeltalen LCOH, EBIT och avkastning för året 2020 för affärsmodell C. 

Nyckeltal Värde 

LCOH [SEK/kg] 184,2 

EBIT [SEK] 4 186 448,3 

Avkastning [SEK/investerad SEK] 0,26 

 

Det nya LCOH värdet jämförs med värden där vätgasen producerats med andra energislag 
(se figur 15), där går det att se en mindre skillnad mellan energislagen än för affärsmodell 
A och B (se figur 12). Det är minskningen i systemkostnader som utgör den stora 
skillnaden, och beror på den stora ökningen i producerad vikt vätgas som kostnaderna 
kan slås ut över. Energikostnaderna har höjts då de extra elektrolystimmarna köper el till 
högre priser, men är fortfarande långt under energikostnaderna för vind- och solkraft. 
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Figur 15. LCOH beräknat för år 2020, affärsmodell C och D, och jämfört med LCOH 
för elektrolys utfört med andra energikällor. 

4.4 D – Säsongslagring, vätgasförsäljning och biprodukter 

Driften för affärsmodell D ser likadan ut som affärsmodell C, där köpt och såld el samt 
lagerstatus kan ses i figur 13 och 14. Tillagt i tabell 18 i jämförelse med affärsmodell C 
är två rader för inkomster från spillvärme och syrgas. De är båda två högre än såld el till 
nätet, men fortfarande mycket lägre än inkomsterna från ren vätgasförsäljning. Eftersom 
endast inkomster från såld vätgas är mycket högre än den köpta elen för alla tre åren, 
kommer EBIT vara positivt.  

Tabell 18. Resultat för simuleringar år 2018–2020 av affärsmodell D. 

Resultat 2018 2019 2020 Summa 

Köpt el [SEK] 1 544 071,4 1 245 072,9 516 677,2 3 305 821,5 

Såld el [SEK] 159 556,3 235 206,8 122 703,9 517 467,0 

Såld vätgas [SEK] 3 784 006,8 4 578 038,2 4 580 421,6 12 942 466,6 

Såld spillvärme [SEK] 236 207,3 280 554,5 321 987,7 838 749,5 

Såld syrgas [SEK] 284 795,7 272 201,8 344 869,5 901 867,0 

 

I tabell 19 är EBIT och avkastning uppdaterade och är något högre än för affärsmodell C. 
Rörelseresultatet är ca. 4,9 miljoner kr och avkastningen når upp till 0,30 (4,2 miljoner 
kronor respektive 0,26 för affärsmodell C), vilket fortfarande inte är nära att nå 1 och 
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breakeven. Den procentuella skillnaden mellan resultaten för affärsmodellerna är relativt 
låg, eftersom inkomsterna från spillvärme och syrgas är en liten procentuell del av den 
totala energiförsäljningen. LCOH är 184,2 kronor per kg, densamma som i affärsmodell 
C. 

Tabell 19. Nyckeltalen LCOH, EBIT och avkastning för året 2020 för affärsmodell D. 

Nyckeltal Värde 

LCOH [SEK/kg] 184,2 

EBIT [SEK] 4 853 305,5 

Avkastning [SEK/investerad SEK] 0,30 

4.5 Jämförelse affärsmodeller 

Figur 16 har kombinerat figur 12 och 15, och visar en jämförelse av LCOH mellan 
affärsmodellerna i studien samt vätgas framställt med energislagen: kol-, vind- och 
solkraft. Genom att öka elektrolysörens nyttjandegrad per år, från 24,7% till 51,5%, 
halveras nästan LCOH för affärsmodellerna C och D. Energikostnaderna ser dock ut att 
vara ungefär densamma, det är systemkostnaderna som minskat. LCOH för 
affärsmodellerna är 351 och 184 kronor per kg, vilket är högre än vad vätgasen säljs för: 
115 kronor per kg. Det betyder att ingen positiv avkastning kan uppnås, investeringen blir 
aldrig lönsam. 

 

Figur 16. Jämförelse av LCOH år 2020 för affärsmodell A, B, C och D samt 
framställning av vätgas med energislagen; kol-, vind- och solkraft. 

Figur 17 jämför EBIT (rörelseresultatet), och figur 18 avkastningen, år 2020 mellan de 
olika affärsmodellerna. Det går tydligt att se den stora skillnaden de extra 

351

184

30

115 114

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Affärsmodell
A och B

Affärsmodell
C och D

Kol Vind Sol

LC
O

H
 [S

EK
/k

g]

Energi Systemkostnad Övrigt



48 

 

elektrolystimmarna och vätgasförsäljningen gör mellan affärsmodellerna A och B, och C 
och D. Avkastningen för de förstnämnda är negativ eller nära noll, och det går att anta att 
driva säsongslagring av vätgas med den typen av drift kräver drastiska åtgärder för att nå 
lönsamhet (se figur 18).   

 

Figur 17. EBIT för år 2020 jämförs mellan affärsmodellerna A, B, C och D.  

 

Figur 18. Avkastningen för systemet, med driften år 2020 som utgångspunkt, jämförs 
mellan affärsmodellerna A, B, C och D. 

Figur 19 visar en jämförelse av vad den köpta och sålda elen kostar per MWh för de olika 
affärsmodellerna. Värdena är ett medelvärde av all köpt och såld el mellan åren 2018 och 
2020, för att se om modellernas olika drift skiljer sig åt över tid. Figuren visar att 
skillnaden är mycket liten. Den köpta elen per MWh är 267 respektive 286 kronor per 
MWh, och skiljer därmed 19 kronor. Affärsmodell C och D har de högre priserna, vilket 
beror på att de extra elektrolystimmarna är lagda över timmar som enligt 
regressionsanalysen inte har lika låga priser som ordinarie elektrolystimmar. Den sålda 
elen per MWh är 403,6 respektive 412,5, och skiljer därmed 8,9 kronor. Det beror på att 
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år 2018 säljs mer el till medelpriset 546,6 kronor per MWh för affärsmodell C och D som 
höjer medelvärdet något mellan åren 2018–2020. Den procentuella skillnaden är 51 
respektive 44%.  

 

Figur 19. Medelpriset för åren 2018–2020 för köpt och såld el till nätet i kronor per 
MWh för affärsmodellerna A och B, och C och D. 

Systemkostnaderna beräknat för ett år skiljer sig åt mellan affärsmodellerna, både med 
fjärrvärmesystemkostnader och lagerkostnader. Figur 20 visar kostnaderna för 
affärsmodell B, och har då mindre lager än modell C och D, men inkluderar fjärrvärme. 
Trots att den mindre lagerstorleken används syns det att lagerkostnaderna utgör störst 
andel av kostnaderna, över 80%. Vid säsongslagring av el i vätgas kan en annan typ av 
lagringsmetod behövas för att investeringen ska bli lönsam. 

 

Figur 20. Systemkostnader utslaget per år för affärsmodell B. 
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5. Känslighetsanalys 

Tre variabler har valts ut till känslighetsanalysen: spotpriset, elektrolysören och 
bränslecellens investeringskostnad samt lagringens investeringskostnad. Spotpriset 
valdes på grund av att prognoserna säger att Sveriges elpriser kommer vara mer volatila 
med högre toppar och lägre bottnar i framtiden. Elektrolysören och bränslecellens 
investeringskostnader är vald att varieras på grund av osäkerheten för att valda värden är 
korrekta, då värdena kan variera stort mellan olika källor. Dessutom kan nya 
produktionsmetoder och andra materialkostnader både höja och sänka kostnaderna i 
framtiden. Lagringskostnaderna varieras på grund av att lagringen utgör över 80% av 
systemkostnaderna per år i den här studien. En analys av priset kan visa på vikten av att 
hitta alternativa lagringskostnader, eller hitta en annan driftmetod. Alla analyser är 
utförda för år 2020. 

5.1 Framtidens spotpriser 

För att iscensätta högre volatilitet i elpriset kommer spotpriset för varje såld MWh att 
höjas med vald summa. I ett mer verkligt scenario skulle driften påverkas av fler 
svängningar av priset, men har här avgränsats till att endast påverka försäljningspris för 
att förenkla studien. Adderad summa till var såld MWh varieras med; 50, 100, 150, 200 
och 250 kronor per MWh. 

Den procentuella skillnaden i pris mellan köpt och såld MWh ökar vid ett ökat 
försäljningspris. Enligt ekvation 4 behöver skillnaden vara 327% för att kompensera för 
förluster i systemet, som är markerad med en linje i figur 21. Ingen av affärsmodellerna 
når det målet förrän vid 150 kronor extra per MWh då affärsmodell A och B når en 
procentuell differens på nästan 350%. För affärsmodell C och D är målet inte lika viktigt 
då en andel energi säljs som ren vätgas istället för el till nätet.    
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Figur 21. Procentuell differens mellan köpt och såld el år 2020, vid analysering av 
spotpriset vid försäljning av el. Figuren jämför affärsmodellerna A och B, samt C och 

D. Svart linjegraf markerar procentuella differensens minimum p.g.a. kompensation för 
systemförluster: 327%. 

Även vid en prisökning året runt på 250 kronor per MWh förändras inte avkastningen 
nämnvärt (se figur 22). Affärsmodell C och D ökar med 1 procentenhet var medan 
affärsmodell A och B ökar något mindre än så, dock med en högre procentuell ökning. 
De förstnämnda modellerna är inte lika påverkade av elpriset vid försäljning, då den 
största andelen av inkomsten kommer från vätgasförsäljning. Vid en högre summa el som 
säljs till nätet hade avkastningen påverkats mer för alla modeller. 

 

Figur 22. Avkastning i kronor per investerad krona år 2020 vid analysering av 
spotpriset vid försäljning av el, för affärsmodellerna A, B, C och D. 

173%

454%

111%

325%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

0 50 100 150 200 250

Pr
oc

en
tu

el
l d

iff
er

en
s [

%
]

Förändring spotpris vid försäljning [SEK/MWh]

Procentuell skillnad mellan Köpt och Såld el [SEK/MWh]: Affärsmodell A och B

Procentuell skillnad mellan Köpt och Såld el [SEK/MWh]: Affärsmodell C och D

-0.0035 0.0058

0.022 0.031

0.26 0.27

0.3 0.31

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0 50 100 150 200 250Av
ka

st
ni

ng
 [S

EK
/in

ve
st

er
ad

 S
EK

]

Förändring spotpris vid försäljning av el [SEK/MWh]

Affärsmodell A Affärsmodell B Affärsmodell C Affärsmodell D



52 

 

5.2 Investeringskostnader för elektrolysör och bränslecell 

Kostnaderna för både elektrolysör och bränslecell anges i euro per installerad kW och 
varierar i analysen med: 100, 200, 300, 400 och 500 euro per kW i både positiv och 
negativ riktning. I normalfallet kostar elektrolysören (PEM) 2100 euro per kW, och 
bränslecellen 2080.  

Trots att priserna höjs eller sänks med nästan 25% av grundkostnaden förändras inte 
LCOH avsevärt. För affärsmodell A och B ändras värdet med cirka 6,5 kronor per kg i 
vardera riktning, med en höjning när kostnaderna höjs. För affärsmodell C och D ändras 
värdet ännu mindre, 3,1 kronor per kg i vardera riktning. Det beror delvis på att 
elektrolysören och bränslecellens andel i det senare exemplet är mindre (av de totala 
systemkostnaderna).   

 

Figur 23. LCOH år 2020 vid analysering av investeringskostnaderna för elektrolysör 
och bränslecell för affärsmodell A och B, samt C och D. 

Inte heller avkastningen förändras nämnvärt med priset på elektrolysör och bränslecell 
(se figur 24). Endast 1 procentenhet i vardera riktningen för affärsmodell C och D, 0,1 
procentenheter för modell B och 0,01 procentenheter för modell A. Resultatet för denna 
analys är att elektrolysörens och bränslecellens kostnader inte är vad som bör prioriteras 
för att uppnå bättre lönsamhet med den här studiens typ av drift och 
systemdimensionering.  
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Figur 24. Avkastning i kronor per investerad krona år 2020 vid analysering av 
investeringskostnaderna för elektrolysör och bränslecell för affärsmodellerna A, B, C 

och D. 

5.3 Investeringskostnad vätgaslager 

Investeringskostnaden för vätgaslagret varieras utifrån förhoppningen att det finns andra 
alternativ till säsongslagring av gas än tankar, som kan sänka kostnaden. I normalfallet 
kostar lagringen 5000 kronor per kg, och analyseras genom att sänka kostnaden med 1000 
kronor per kg tills kostnaden når 0.  

I figur 16 jämförs LCOH vid produktion med olika energislag; kolkraft har 30, solkraft 
114 och vindkraft 115 kronor per kg. Endast ett scenario i denna analys visar ett värde i 
nivå med kolkraft och det är affärsmodell C och D när lagringen sker kostnadsfritt, vilket 
inte är realistiskt (figur 25). Dock hamnar flera värden under försäljningspriset 115 kronor 
per kg; affärsmodell A och B vid lagring på 1000 kr per kg, och affärsmodell C och D vid 
2000 kr per kg. Investeringskostnaderna för ett vätgaslager måste mer än halveras för att 
nå ett mer rimligt LCOH med den här studiens drift. 
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Figur 25. LCOH år 2020 vid analysering av investeringskostnaderna för vätgaslagret, 
för affärsmodell A och B, samt C och D. 

Avkastningen höjs i takt med att investeringskostnaden för lagret sjunker. I figur 27 går 
det att se att affärsmodellerna A och B inte förändras mycket relativt modell C och D. 
Mellan 0 och 1000 kronor per kg syns den allra största ökningen i avkastning. När 
gaslagret är kostnadsfritt har modell C och D nått, och gått förbi, break-even 
(avkastningen är 1) och investeringen är då lönsam. Vid en jämförelse mellan 0 och 1000 
kronor per kg, går det att se att skillnaden mellan affärsmodell A och B, samt C och D, 
dubbleras. Då gör ett tillvaratagande av spillvärme och syrgas större skillnad. 

 

Figur 26. Avkastning i kronor per investerad krona år 2020 vid analysering av 
investeringskostnaderna för vätgaslagret, för affärsmodellerna A, B, C och D. Svart 

linjegraf markerar då avkastningen är 1. 
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6. Diskussion 

I avsnittet diskuteras resultatet och studien utifrån intressanta och oväntade resultat, 
problem med studien och hur framtida studier skulle kunna göras inom samma ämne. 

6.1 Modellförbättringar 

Efter att ha sett resultatet finns det ett par förändringar i modellen som kunde ha gjorts. 
Vätgaslagret fylls endast under ett av åren, år 2020, för alla affärsmodeller, och det är 
p.g.a. lågt elpris som systemet utnyttjade. Eftersom många timmars elektrolys försvinner 
när ingen vindel genereras, borde heller inga extra 10% läggas till på vätgaslagret. De 
10% lades till för att ha plats för oförberedd elektrolys vid lågt elpris, men de tas ut av de 
missade elektrolystimmarna. Att sänka lagerstorleken med en så stor andel skulle ge 
synlig skillnad på resultatets nyckeltal LCOH och avkastning. 

Mot högprissäsongens slut töms lagret i en snabbare takt än beräknat för alla år och 
affärsmodeller. En utveckling av driften hade kunnat hantera det bättre. Vid en upptäckt 
att vätgaslagret kommer ta slut för tidigt skulle extra elektrolystimmar kunna sättas in (för 
de affärsmodeller det är möjligt), tills lågprissäsongen startar igen. Ett alternativ till det 
skulle kunna vara att inte utnyttja full effekt på bränslecellen för de schemalagda timmar 
att bränna gas. Det skulle sänka bränslecellens nyttjandegrad, men också jämna ut priset 
för såld el, för att inte missa några högre toppar. Det skulle kombineras med att lägga in 
full effekt för de timmar där bränslecellen startar p.g.a. en elpristopp. 

I resultaten (tabell 12 och 16) går det att se att för alla åren är det mycket färre ej 
schemalagda timmar för att bränna gas, än för elektrolysprocess. Det trots att 
förutsättningarna är likadana för när ett spotprisintervall räknar ut ett min och max värde. 
Det kan bero på att färre elpristoppar förekommer, men det gör också att de riktigt höga 
elpristopparna inte utnyttjas fullt ut. Att på alla schemalagda elektrolystimmar först lägga 
in en kontroll för ifall elpristoppar förekommer, skulle göra att topparna inte missas under 
exempelvis lågprissäsong. Det skulle sänka antalet elektrolystimmar, men med hur 
mycket går inte att säga innan det testats. Ett annat alternativ skulle vara att höja effekten 
på bränslecellen, men det skulle det ge en högre investeringskostnad och tömma lagret 
ännu snabbare. Å andra sidan behöver ändå fler elektrolystimmar läggas in för att nå 
lönsamhet (högre nyttjandegrad av systemet ökade avkastningen), som skulle kunna 
kompensera för den snabbare förbränningen. I ekvationerna som ska dimensionera 
elektrolysörens effekt (ekvation 13, 81, 21 och 24) behöver skillnaden D i elpriset bli 
större innan täljaren, och avkastningen, har en chans att bli positiv. När den är positiv så 
skulle en höjd effekt på bränslecellen kunna ge en positiv effekt. Dock är detta endast en 
teoretisk beräkning, och skulle behöva testas i praktiken.  
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6.2 Resultat 

Det finns ett problem med att alla kostnader i resultatet beräknas per år utefter 
vätgassystemets komponenters livstid, och det är att det missas vilken stor 
investeringskostnad som ska betalas vid inköp av systemet. I uppsatsen har även räntan 
avgränsats bort och är i beräkningarna 0, vilket inte är realistiskt. Systemkostnaderna går 
över 15 miljoner kronor per år (se figur 20), vilket med 20 års livslängd (avrundad) ger 
en total investeringskostnad på över 300 miljoner kronor. En ränta över 1% skulle då ge 
flera miljoner i räntekostnader per år, vilket för alla affärsmodeller hade kunnat leda till 
ett negativt årsresultat (högsta EBIT är, för affärsmodell D, ca. 4,8 miljoner kronor). EU 
planerar att ge stora summor i bidrag för att bygga ut vätgasinfrastrukturen, vilket hade 
hjälpt här.  

Även om dimensioneringen för elektrolysör och bränslecells installerade effekt inte är 
pålitligt p.g.a. negativa värden, kan ett mönster urskiljas ur tabellerna (tabell 7, 9, 10 och 
11). Vid en jämförelse mellan affärsmodell A och B har modell A störst värde på PEC 
(minst negativ) fram till då PFC är 100 kW. För 100 och 1000 kW är det istället modell B 
som har störst värden. För affärsmodell C och D är det likadant, men modell D får större 
värde vid 1000 kW. Det skulle kunna visa på gränsvärdet då det är värt att ta vara på 
spillvärme (syrgasförsäljningen har inga kostnader). Vid låg installerad effekt kan inte 
den sålda värmeenergin kompensera för investeringskostnaderna vid inkoppling till 
fjärrvärmenätet. Ekvationerna är mycket teoretiska och gränserna kan skilja sig åt i 
verkligheten, men det är rimligt att det i mindre system inte är ekonomiskt försvarbart att 
börja sälja värmeenergi med de kostnader som tillkommer.   

Den procentuella differensen som beräknades behövas mellan köpt och såld el var 327%, 
vilket inte uppnåddes. Endast vid de ej schemalagda elektrolys- och bränslecellstimmarna 
uppnåddes målet för alla åren, men då till ett lägre antal MWh per år. Bränslecellernas 
nyttjandegrad är högst under år 2020: 13,2% för affärsmodell A och B, men endast 11,8% 
för modell C och D. Att ta bort de planerade timmarna (då skillnaden i elpriset inte är 
tillräckligt högt) skulle ge ännu lägre nyttjandegrad, men är nödvändigt då de inte är 
lönsamma. Med det beslutet finns en risk att förbränning av gas och försäljningen av el 
inte kan kompensera för bränslecellens investeringskostnad som den ser ut idag. Det är 
alltså i dagsläget mycket svårt att motivera ett köp av bränslecell för den här typen av 
drift.  

6.3 Ett lönsamt vätgassystem 

Med den drift som använts i studien görs inte många uppstarter av vare sig elektrolysör 
eller bränslecell per år. Det är kallstarterna (från 0 W) som kan sänka livslängden på 
komponenterna vilket gjorde att just PEM tekniken valdes för dem båda. Eftersom 
resultaten visar att det inte sker så många kallstarter per år, är det eventuellt möjligt att 
använda andra tekniker som inte har det kravet och därmed sänka 
investeringskostnaderna. Mellan alkalisk och PEM elektrolysörer är skillnaden 1000 
€/kW, vilket är nästan en halvering av priset. Bränslecellen som valdes hade lägst pris av 



57 

 

de studerade, men kanske går det ändå att sänka kostnaden genom att handla i en lägre 
prishalva av ett intervall. 

Ett lagringsalternativ som inte räknats på i denna studie p.g.a. avsaknad av data är 
möjligheten att lagra vätgasen med ett lägre tryck, ca. 30–80 bar, för att slippa 
komprimera gasen. Ett sådant lågt tryck får gasen direkt efter elektrolysprocess, vilket 
betyder att kompressorn helt hade kunnat skippas. Eftersom inga prisuppgifter finns på 
tankar eller andra lagringsmöjligheter till det låga trycket går det inte att säga om det 
skulle göra en positiv eller negativ inverkan på systemkostnaderna. Dock hade det 
garanterat minskat med kompressorns investeringskostnad, vilket är 400 000 kronor per 
år. Det är definitivt något som är värt att utforska i ett steg att göra systemet lönsamt.  

Skillnaden i LCOH mellan affärsmodellerna A och B, och C och D är stor, 351 jämfört 
med 184 kronor per kg. Vad som skiljer dem åt vid beräkningen (ekvation 25) är högre 
lagerkostnad (höjer LCOH) och fler producerade MWh vätgas, vilket också ger en högre 
nyttjandegrad av elektrolysören. Genom att höja nyttjandegraden ännu mer med fler 
schemalagda elektrolystimmar per år kan LCOH sänkas ytterligare, dock med nackdelen 
att medelvärdet för priset per MWh höjs när de mer olämpliga timmarna används till 
elektrolys. Energikostnaderna är dock en så liten del av LCOH för alla affärsmodeller att 
det finns utrymme att höja dessa och ändå nå under 115 kronor per kg. 

6.4 Framtida studier 

Nya tekniker som kan bli tillgängliga i framtiden är lagring av vätgas i bergrum, som 
bland annat ska anläggas i HYBRIT projektet, och reversibla elektrolysörer. När projekt 
blir offentliga kan värden hämtas för hur bergrum kan anläggas och till vilka kostnader. 
Vid en lägre kostnad än trycksatta tankar skulle resultaten för ett säsongslager kunna se 
annorlunda ut, och eventuellt nå lönsamhet. I driften som används i studien är 
bränslecellen och elektrolysören aldrig igång samtidigt, och då skulle en reversibel 
elektrolysör (komponenten kan användas både till elektrolys och förbränning av gas) 
kunna användas. Om cellerna kan produceras till en lägre kostnad än elektrolysör och 
bränslecell tillsammans, kan investeringskostnaderna sänkas. 

Flera metoder som ett vätgassystem kan användas till för att ge lönsamhet finns, men fick 
uteslutas på grund av plats och tidsbrist i studien. Bland annat kan pengar sparas med 
”peak shaving” då elbolag tar betalt för månadseffektavgiften vid försäljning av 
producerad el. Månadseffektavgiften kan sänkas med ”peak shaving” där elen vid 
effekttopparna, istället för att säljas till nätet, används till att producera vätgas. Det finns 
också möjligheter att agera som frekvensreglerare för Sveriges elnät, något som går att ta 
betalt för av svenska kraftnät.  

Elprisområde 1 skiljer sig åt från 3 och 4, då de senare har mer volatila priser p.g.a. 
flaskhalsar från norr till söder och låg egen elproduktion i förhållande till förbrukning. 
För liten skillnad i kronor mellan köpt och såld el är en av anledningarna till att 
affärsmodellerna inte är lönsamma. Att använda samma modell i elprisområde 3 eller 4 
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hade kunnat visa på bättre ekonomisk lönsamhet än nuvarande resultat, och skulle också 
hjälpa mer för problemen med flaskhalsar i Sveriges elnät.  
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7. Slutsats 

Syftet var att besvara frågeställningarna: 

 Vilken ekonomisk lönsamhet kan uppnås vid installering av ett vätgassystem till 
en vindkraftspark, med anledning att säsongslagra el och utnyttja 
elprisvariationer? 

 Vilken ekonomisk lönsamhet kan uppnås vid installering av ett vätgassystem till 
en vindkraftspark, med anledning att säsongslagra el för att utnyttja 
elprisvariationer och sälja ren vätgas till ett kilopris? 

Tre av affärsmodellerna (B, C och D) visar på positivt EBIT (rörelseresultat) vilket 
betyder att de rörliga inkomsterna och kostnaderna ger en vinst varje år. Affärsmodell A 
har ett negativt EBIT, alltså är det en ren förlustaffär att installera ett vätgassystem till en 
vindkraftpark, endast för att säsongslagra el och utnyttja elprisvariationerna. Elpriset är 
inte tillräckligt volatilt med undersökningens förutsättningar. För att göra en mindre vinst 
behöver biprodukterna spillvärme och syrgas tas tillvara på (affärsmodell B), vilket 
fungerar när elektrolysören och bränslecellen är installerade med 1 MW. En betydligt 
högre vinst görs när vätgassystemet förutom att säsongslagra el även säljer ren vätgas, 
vilket fås med affärsmodell C och D. Då utgör biprodukterna inte längre en stor 
(procentuell) skillnad för vinsten. 

Bara för att ett system ger en årlig vinst betyder det inte att det är lönsamt, vilket visas 
vid beräkning av avkastningen. Ingen av affärsmodellerna är lönsam, eftersom 
avkastningen är under 1. Det beror på för höga investeringskostnader i relation till vinsten, 
där systemet aldrig hinner återbetalas innan dess livstid är slut. För de system där endast 
elprisvariationerna utnyttjas med hjälp av ett säsongslager når inte avkastningen nära 1, 
inte ens vid förutsättningen att säsongslagret var kostnadsfritt. Ett system som även säljer 
ren vätgas kommer dock mycket närmre, men är i dagsläget med studiens förutsättningar 
inte heller lönsamt. 

Ett mått på hur elektrolysen fungerar i förhållande till investeringskostnaderna är LCOH, 
som kan jämföras med olika energislag men är mest aktuellt för affärsmodell C och D då 
vätgasen faktiskt säljs ren. Ett lönsamt system behöver ha ett LCOH under 
försäljningspriset per kilo, vilket inte någon affärsmodell har. Dock halveras nästan 
LCOH när systemet börjar sälja vätgas, och nyttjandegraden av elektrolysören höjdes. 
Det visar på att stora skillnader kan göras på lönsamheten genom att lägga om driften och 
nyttja vätgassystemet mer. 
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