
BOKA IN 12 MAJ. Kunskapsseminarium!

12 maj 2015, kl 13–16 (lunch serveras från kl 12),  
World Trade Center, Stockholm, lokal: New York. 

Program kommer inom kort. 

Anmälan senast 5 maj till kristin.sanne@swedegas.se.  
Mer info: saila.horttanainen@swedegas.se, 070-622 76 06 eller  
lena.berglund@energigas.se, 070-365 24 14.

Sverige står inför en storskalig utbyggnad av vind-
kraften. Tillfällen av överproduktion kommer att uppstå 
allt oftare, samtidigt som vindstilla perioder kräver snabb 
tillgång till alternativ elproduktion. 
Det råder ingen brist på förnybar energi. Utmaningen 
består i att göra den förnybara energin tillgänglig där den 
behövs, när den behövs och till konkurrenskraftiga priser. 
Nu presenteras resultaten från en unik studie om 
möjligheterna att använda Power to Gas i Sverige. 
Genom att ta hand om elöverskotten – producera vätgas, 

Dags för Power to Gas i Sverige? 
Välkommen till presentation av ny rapport om  
möjligheter på tre platser i olika delar av landet

lagra överskottet i gasnät eller utöka produktionen av  
biogas – ökar vi andelen förnybart, minskar utsläppen  
och öppnar för mer vindkraft. 
Power to Gas knyter ihop energisystem och gör  
det möjligt att utnyttja energi resurserna på ett smart sätt. 
Runtom i Europa byggs anläggningar för Power to Gas.  
Är tiden mogen för en pilotanläggning i Sverige?  
Hur ser förutsättningarna ut?  
Var bör i så fall en anläggning byggas? 

Bakom Power to Gas-projektet står Swedegas, Energigas  
Sverige, ÅF, E.ON Gas, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 
Energiforsk, Region Gotland, Falkenberg Energi, Piteå Kommun, 
Cementa, Vätgas Sverige, Öresundskraft, Piteå Science Park.

 

Två studier om Power to Gas i Sverige har genomförts under de 
senaste två år. Den första studien undersökte potentialen för Power 
to Gas och den andra – som nu kommer att presenteras – under-
söker möjligheter och förutsättningar för att bygga en Power to 
Gas-anläggning i tre olika delar av landet. Energimyndigheten  
har givit stöd till den sistnämnda studien.

Gotland: Med höga målsättningar om 
förnybar produktion, stora tillgångar av 
vindkraft, planerad biogasexpansion 
samt industri med stora koldioxid-
utsläpp, är intresset på ön stort för 
Power to Gas.   

Falkenberg: Här fortsätter utbyggna -
den av vindkraft, det finns gasinfra
struk  tur som möjliggör lagring och 
transport av elöverskott och en tank-
station för vätgas planeras. En Power 
to Gas-anläggning skulle bli ett positivt 
tillskott i kommunen.  

Piteå: En region med hög energi-
användning, stora CO2-utsläpp men 
också stora vindkrafts- och biogas-
planer samt en utvecklad forsknings-
kultur ger kommunen goda förut-
sättning för Power to Gas. 

Seminariet avslutas med en paneldiskussion  
med energibranschen, forskningen och politiken


