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• Sensitivity: External

•El en nyckelfaktor för omställning

• Idag finns ca 200 MW i behov upp till 2030

• Investeringar på 10 miljarder

•Potential att spara 1 milljon ton CO2 i värdekedjan

•Om framgångsrikt ökar behovet yttterligare efter 2030 -> förutsättnign för att nå våra hållbarhetsmål.

Elen behövs nu!

Kemiföretagen i Stenungsund

© Borealis | Date7



• Sensitivity: External

The ideas documented in this presentation are property of Borealis AG unless otherwise stated. The
content and layout of this presentation is protected by copyright laws. Unauthorized use or reproduction,
as well transmission to third parties, in whole or in part, is not permitted unless explicitly authorized.

Thank you!

Let’s re-invent!

Anders Fröberg

Borealis

+46 702 59 39 35 

Anders.froberg@borealisgroup.com



Västsvensk Kraftsamling Elektrifiering – en del av Regional utvecklingsstrategi

NOVO Energy AB
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AB Volvo
Etablerar en batterifabrik för framtiden



Den ideala platsen

Varför Mariestad?

• Fabriken kommer att dra nytta av existerande industri- och 
logistikinfrastruktur och spjutspetskompetens inom storskalig 
avancerad industriproduktion, samt ha tillgång till fossilfri energi.

• Den föreslagna siten är belägen nära Volvokoncernens 
motorfabrik i Skövde och Volvokoncernens forsknings- och 
utvecklingscenter samt huvudkontor i Göteborg ligger endast två 
timmar bort.
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Charging Network
Roadmap for Heavy duty charging infrastructure planning in Sweden

Charging Network | Staffan Rödjedal, Magnus Broback, Anders Berger, Nils Odebo Länk
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• Maps show maximum simultaneous power need (peak power)

• 3 hexagons with a demand of 14 – 22 MW

• Roughly 150 hexagons with demand between 2 – 14 MW 

• Over 1300 hexagons below 2 MW, of which roughly 1000 have a demand < 1 MW

• Energy and power for a typical weekday across the country

– 5 GWh energy charged (Night: 4.5 GWh / Opportunity: 0.5 GWh)

– 350 MW peak, around midnight (150 MW peak for opportunity, 10-11 AM)

– Opportunity charging is ~10% of energy and ~45% of peak power

• To completely meet all demand without any detour, essentially every hexagon in 

mid- and southern Sweden needs charging points

• By allowing 1 hexagon detour we can reduce the number of hexagons by 50% for 

opportunity charging

Results

BEV rolling fleet: 20% (~2030)

Allow 1 hex detour

Opportunity + night charging Only opportunity charging

power #hex

18-22 MW 1

14-18 MW 2

10-14 MW 4

5-10 MW 11

2-5 MW 136

1-2 MW ~300

< 1 MW ~1000

Peak power

Peak power
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• The major cities will require the largest peak powers and the majority of 

the hexagons with the highest demands are around Gothenburg and 

Stockholm (and to some extent Malmö and Helsingborg)

• During the most busy peaks during the year, the hexagons with the highest 

demands can have a need for 500 - 1000 trucks charging at the same time 

(assuming no queues)

• Major cities are of importance for 

heavy electric applications

• Load profile over the day shows

peak demand in the early hours

of the morning

Focus on major cities

BEV rolling fleet: 20%  - Opportunity and night charging

Opportunity + night charging

Peak power
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The world’s most competitive port
Starts and ends with partnership

Our strategic 

10-year plan

GOALS 2022

Core operations

SMART PORT
Digitalisation maturity 60%

GROWTH
6% growth in volume

ENVIRONMENT
70% reduction of 

CO2 emissions by end 2030

We are a guarantee 

for the business

sector’s access to

the entire world

O U R  M I S S I O N

G U I D E S  U S

We shall be

the world’s most

competitive

port

O U R  V I S I O N  P O I N T S

T H E  W A Y A H E A D

Cooperation

Sustainability

Innovation

Reliability

O U R  V A L U E S  A R E  O U R  

V E R Y F O U N D A T I O N



GOT PURE
Carbon Footprint Reduction

Green Energy Hub
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ALTERNATIVE

FUELS

Electrification

Ammonia

Methanol

LNG/LBG

Hydrogen

Biofuel

Ferries (passenger and freight)

Trucks 2022-2023

Alternatvie energy production

Long-range ocean freight
3 Methanol 2024

2 Ammonia 202x

8 LNG/LBG 2022

Trucks 2022-2024

Short Sea

Energy Transition in PORTS 

Methanol

Hydrogen

LNG/LBG

Direct

electricity
Biofuel

Ammonia

Alternative fuels



What drives the 
power requirement

Shoreside power connection
- Construction of shoreside power connectors at Gothenburg RoRo 

for DFDS ships. Berth 712 done  2021
- Shoreside power for tankers done 2021, berth 519-521
- Shoreside power for cruise ships planned 2024
- Shoreside power for container vessels planned 2023-24

Port Electrification
also including operations in and around the port

- Cranes, vehicles and other equipment

Tranzero
(Port of Gothenburg, Volvo AB, Scania, Stena Line 
and the Swedish government )

- Stena Electra (2028-2030) ordering within 2 years,
power supply needs to be guarenteed

- Production of hydrogen within 24 months.
- Trucks with medium distance to be launched
- Fast charging for heavy trucks, 2022/2023
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Vätgas – möjligheter och hinder
Lars Andersson, Sakkunnig vätgas på Energiföretagen



Vätgas – möjligheter och
utmaningar

Lars Andersson 

Ansvarig för vindkraft, solenergi, vätgas och energilager



Vätgas?



• EU har satt upp ambitiösa klimatmål Fit for 55 och siktar mot 
nettonoll utsläpp till 2050 – viktigt att regelverk stöder utvecklingen

• Möjligt att producera vätgas via elektrolys med fossilfri el

• För att klara det så krävs åtgärder inom sektorer som innebär 
tekniska utmaningar dvs sk hard to abate sectors på svenska…

• Svensk stålindustri tog ett mkt stort steg genom att starta hybrit-
projektet – fossilfritt stål med hjälp av vätgas

• Hur svårt kan det va’? Verkar vara ledstjärnan

• Tänker i värdekedjor

• Många efterföljare inom olika sektorer

• Västkusten en hot spot för vätgas

Varför pratas det så mkt om vätgas nu?

2022-10-06 30



Källa:Uniper



• Biltrafik? 

• Balansera elsystemet?

• Kemiindustri?

• Konstgödsel?

• Fartygsbränsle?

• Ståltillverkning?

• Flygbränsle

• Nja

• På sikt

• Vissa delar

• Ja

• Ja

• Absolut

• Verkar så

Vätgas – bra till allt???
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• Fördubbling eller mer av elbehovet (timing är en utmaning)

• Från acceptans till engagemang för elproduktion

• På kort sikt vind, i södra Sverige havsbaserad och dessutom solel

• Alla kraftslag kommer behövas på sikt

• Vätgasproduktion innebär planerbar elanvändning - flex

• Vätgas som energilager – möjlig långtidslagring men relativt stora 
förluster. Batterier mkt effektivare på kortare tidsintervall

• De lager som planeras är primärt för produktion av stål etc – möjlig 
bisyssla att göra el av vätgasen igen

Ingen vätgas utan el

2022-10-06 33





• Vill producera mkt vätgas när det blåser – billig el – kräver hög 
kapacitet i nätet

• Elnät tar lång tid att bygga

• Samma problem lokalt som nationellt – hur får man elen från 
produktionen till användningen (bara en annan skala)

• Finns ev. möjlighet att använda batterier i nätet för att underlätta 
situationen

• Om möjligt så förlägg elektrolysörerna så nära elproduktionen som 
möjligt

Vätgas och batteriproduktion kräver 
elnätkapacitet

2022-10-06 35



• Producera vätgas i nära anslutning till vindparken till havs 
se tex samarbetet mellan Preem och Vattenfall även med 
St 1 (drivmedel respektive flygbränsle)

• Rabbalshede Kraft planerar för vätgasproduktion direkt i 
vindpark på land – tankbilstransport + ev. lokal pipeline

• Finns pilotprojekt med vätgasproduktion inom vindparken 
till havs i Skottland

• Vid vätgasproduktion till havs så finns två alternativ -
antingen via fartyg eller ledningsbundet via pipeline

Vätgas en lösning på energidistributionen på 
västkusten?
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• Vid mycket stora mängder energi kan det vara billigare jämfört med 
elledningar

• Tar mindre arealer i anspråk att bygga rörledningar för vätgas än 
kraftledningar

• Vidare har ett större gasnät potential att agera lager till elsystemet

• Vid en analys av infrastrukturbehovet behöver analyser genomföras 
där rörledningar och elledningar övervägs samlat

• Frågor finns kring vilka aktörer ska sköta utbyggnaden

• Behov av regelverk för vätgasdistribution 

Fördelar med vätgasdistribution

2022-10-06 37



• Behövs utvecklat regelverk för vätgasledningar

• Koncessionslagstiftning

• Intäktsramar mm

• Får signaler om olika hantering på olika myndigheter

• Räddningstjänst kan ställa olika krav i olika kommuner

• Finns ingen anledning att vänta med att utreda nytt 
regelverk!

Energiföretagens tidslinje vätgas

2022-10-06 38



2022-10-06Presentation 39

Lars Andersson 

Ansvarig vindkraft, solenergi och energilager/vätgas

Lars.andersson@energiforetagen.se

046 70 111 27 02

Tack! 



Västsvensk Kraftsamling Elektrifiering – en del av Regional utvecklingsstrategi

Så skapar vi kapacitet i näten
Lotta Medelius-Bredhe, Generaldirektör Svenska kraftnät 
Cecilia Zetterström, chef Kund- och Marknadsenheten Vattenfall
Tomas Brunzell, Elnätschef Mellansverige, Ellevio
Lars Edström, VD Göteborg Energi nät AB 
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Panelsamtal
Alexander Abenius (M), kommunstyrelsens ordförande, Lerums kommun
Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Skövde kommun
Olof Lundberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Stenungsunds kommun
Patrik Andersson, VD, Business Region Göteborg
Sammy Tanhua, VD, Skövde Energi
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Avslutning
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LUNCH


