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Förord 

NEMO är ett projekt som genomförts inom Energimyndighetens 

forskningsprogram SamspEL. Syftet har varit att visa hur energikrävande 

verksamhet kan drivas utan emissioner genom produktion av förnybar el och 

värme och lokal lagring av överskottsenergi. Målet har varit att ta fram ett 

nollemissionskoncept för ett planerat industriområde med tillhörande hamn och 

transportkorridor i Uddevalla, som kan fungera som förebild i omställningen av 

energisystemet och som kan genomföras i ett nästa steg.   

Arbetet i projektet har bedrivits som ett samarbete mellan de tre projektpartnerna 

RISE, Uddevalla kommun och Uddevalla Energi. RISE har stått för 

projektledningen samt tagit fram modeller för energisystemet, genomfört 

beräkningar och simuleringar. Uddevalla kommun har varit biträdande i 

projektledningen samt bistått med information om t ex gällande detaljplan och 

andra lokala förutsättningar. Uddevalla Energi har bidragit med kännedom om 

energiförsörjningen i kommunen samt planerad energiförsörjning för det nya 

området. Också Uddevalla hamnterminal har haft en nyckelroll i projektet, även 

om de inte varit en formell partner, och bidragit med information om 

verksamheten i hamnen.  

Projektledningen har haft regelbundna avstämningar av projektets framdrift. En 

referensgrupp med expertis inom en rad relevanta områden har knutits till 

projektet och har vid tre tillfällen kallats till möten där de bidragit med råd till 

projektledningen. Projektledningen samt representanter från Uddevalla 

Hamnterminal var också på studiebesök i Mariestad för att ta del av de 

erfarenheter som gjorts där avseende bland annat produktion, lagring och 

tankinfrastruktur för vätgas.  
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Sammanfattning 

I Projektet Nemo – Nollemissionsområden med hamn och industri undersöktes 

hur ett kombinerat hamn- och industriområde skulle kunna göras emissionsfritt. 

Området i fråga är det nya hamn- och industriområde som kommer att upprättas i 

Uddevalla kommun. Olika lösningar för områdets tillförsel av energi till el, 

uppvärmning, fordon och spannmålstorkning har undersökts. Även den praktiska 

genomförbarheten och möjliga affärsmodeller för det nya energisystemet har 

beaktats.  

Projektresultaten visar att det finns flera tekniska och praktiska barriärer för att 

faktiskt uppnå ett verkligt nollemissionsområde. Flera av de teknologier som hade 

krävts för att göra hamnområdet helt utsläppsfritt är idag inte tillgängliga. Det har 

dock framkommit lösningar som är genomförbara idag, både tekniskt och 

ekonomiskt. Dessa skulle medföra en märkbar förbättring för hamnområdets 

klimatavtryck samt även vara grundläggande för att på sikt göra hamnområdet 

helt emissionsfritt.     

Den lösning som visar sig ge störst klimatnytta i förhållande till dess 

genomförbarhet är att utrusta de lokaler och byggnader som ska uppföras i 

hamnområdet med solpaneler på taken samt att dessa byggnader ska byggas på ett 

vis som tar hänsyn till detta redan från början. Exempelvis görs detta genom att 

taken placeras i det väderstreck och de lutningar som är mest gynnsamma för 

solpanelerna.   

Summary 

In the Project NEMO - Emission-free areas with port and industry, it was 

investigated how a combined port and industrial area can be made emission-free. 

The model for the project is the new port and industrial area that is to be 

established in Uddevalla Municipality. Various solutions for the area's energy 

supply for electricity, heating, vehicles and grain drying have been investigated. 

The practical feasibility and possible business models for the new energy system 

have also been taken into account. 

The project results show that there are several technical and practical barriers to 

achieving a true emission-free area. Several of the technologies that would be 

required to make the port area completely emission-free are not available today. 

Despite this, it has also emerged that there are solutions that are indeed feasible 

today, both technically and economically, which would also lead to a noticeable 

improvement for the port area's climate footprint and whilst being fundamental to 

eventually make the port area completely emission-free.  

The solution that proves to provide the greatest climate benefit in relation to its 

feasibility is to equip the premises and buildings to be built in the port area with 

solar panels on the roofs and that these buildings will be built in a way that takes 

this into account from the beginning. This is done, for example, by placing the 

roofs in the orientations which  are most favorable for the solar panels. 
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Inledning/Bakgrund 

I en värld som står inför en klimatkris har många offentliga aktörer i Sverige tagit 

viktiga steg till förändring genom ambitiösa mål om fossiloberoende och 

omställning till förnybar energianvändning. En av dessa är Uddevalla kommun, 

som har som mål att vara fri från fossil energianvändning 2030. 

I Uddevalla pågår planeringen för ett hamnområde och ett nytt intilliggande 

industriområde, som kommer börja ta form år 2024. Nya industrier kommer att 

etablera sig i området, vilket förväntas leda till ett ökat energibehov samt ökade 

transportmängder som i sin tur innebär en utmaning för de uppsatta miljömålen i 

kommunen. Samtidigt erbjuder nyetableringen en unik möjlighet att testa nya 

vägar för att skapa en hamn- och industriverksamhet utan utsläpp av koldioxid. 

Denna möjlighet har Uddevalla kommun tagit vara på, och initierat utvecklingen 

av ett nollemissionskoncept för det nya industriområdet med tillhörande hamn och 

transportkorridor. Nollemissionskonceptet kommer att användas i ett nästa steg 

för att genomföra framtagna förslag på åtgärder och insatser. 

Beskrivning av Uddevalla hamn i dagsläget 

Uddevalla hamn är genom sitt skyddade läge, i kombination med goda 

förbindelser till både väg- och järnvägskommunikation strategiskt belägen ur ett 

nationellt transportperspektiv. En viktig funktion uppnås genom det relativt stora 

djupet vid hamnkajen, vilket möjliggör anlöp med fartyg med djupgående på 12 

meter. Med sitt fokus och strategiska läge kompletterar Uddevalla hamn delvis 

den verksamhet som bedrivs i Göteborgs Hamn. Uddevalla fungerar även som 

redundanshamn för Vänerns hamnar. 

 

Hamnen är främst inriktad på bulklaster som malm, spannmål, skogsprodukter 

och projektlaster med gods som kan vara stora, tunga, höga eller på annat sätt 

skrymmande. Idag hanteras 1,1 miljoner ton gods över kajen och där kapaciteten 

för den nuvarande verksamhetstillstånd är fastställd till 1,5 miljoner ton gods. 

Hamnen hanterar även produkter med höga krav på administrativ hantering och 

fysiska skyddsåtgärder för farligt gods. Uddevalla hamn är en fraktnod som inte 

bara hanterar gods över kajen. I hamnområdet finns också en bangård som sköter 

omlastningen av skogsprodukter mellan väg och järnväg. Uddevalla har även 

goda infrastrukturförhållanden, tydligast när det gäller vägar, men också när det 

gäller järnvägar. E6, som har motorvägsstandard hela vägen från Trelleborg till 

Oslo, går direkt väster om staden och är en mycket central rutt, både för 

människor och godstrafik. 

 

Uddevalla hamn har utsetts av Trafikverket som ett riksintresse för 

kommunikation och att Västra hamnen (idag Fröland) är ett utvecklingsområde 

med riksintresse. Hamnen måste hantera tunga projektvaror och för att kunna 

transportera gods med fartyg på inre vattenvägen mellan Uddevalla hamn och 

Göteborgs Hamn med möjlighet att ta sig in i Stenungsund och Wallhamn krävs 

en förlängning av farledens djup vid Instörännan. När hamnen nu står för stora 

förändringar finns det en unik möjlighet att omvandla hamnen till ett hållbart 

lokalt energisystem med en hållbar infrastruktur.  
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Nollemissionskonceptet - metod, genomförande och 
beräkningar 

I detta avsnitt presenteras de beräkningar som gjorts inom ramen för projektet. I 

de inledande avsnitten redovisas den metodik och indata som används, de 

avgränsningarna som gjort. Avsnittet avslutas sedan med en presentation av 

resultatet.  

Metodik och indata  

Likt beskrivet i rapportens inledande del är syftet med projektet att utreda ett 

energiförsörjningskoncept för det nya industri- och hamnområdet ”Västra 

hamnen” i Uddevalla. Målet är att skapa förutsättningar för att verksamheten ska 

kunna bedrivas helt utan att ge upphov till utsläpp av växthusgaser och i den 

utsträckning det är möjligt bli självförsörjande på energi. För att lyckas med detta 

utredes ett koncept som inkluderar lokal förnybar elproduktion, energilager 

genom batterier samt vätgasproduktion. Nedan visas en schematisk skiss över de 

ingående teknikerna och hur energiflödena är länkade i den tänkta konstellationen.  

 

Figur 1: Beskrivning av det tänkta energisystemet på Fröland 

Som framgår av Figur 1 används i första hand den lokala elproduktionen för att 

täcka det direkta elbehovet från området. I andra hand lagras ett potentiellt 

överskott i batterier som i sin tur används också används för att täcka elbehovet i 

området de stunder då den momentana elproduktionen inte räcker till. I tredje 

hand, dvs vid en tidpunkt då ett elöverskott råder och batterilagret är fullt så 

används den resterande förnybara elen till att producera vätgas genom en 

elektrolysör.  

Den vätgas som produceras används enbart som bränsle till transporter och 

arbetsmaskiner, inte som energilager för att hjälpa till att stötta elförsörjningen i 

området. Anledningarna till detta är dels att energiförlusterna vid en omvandling 

mellan vätgas och el är stora och att miljönyttan och resurseffektiviteten är högre 

om vätgas i stället används som bränsle. Läs mera om det planerade 

transportbehovet i avsnitt Transport på Fröland/Västra hamnen. Till detta 

kommer också att det inte råder något större behov av långtidslagring av energi i 
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området då det sällan förekommer stora energiöverskott från den lokala 

energiproduktionen. Mer om detta i avsnitt Diskussion.  

Då det fortfarande råder mycket osäkerheter kring hur Västra hamnen kommer 

utformas och vilken verksamhet som kommer bedrivas på området har ett fiktivt 

industri- och hamnområde fått utformas efter den information som idag finns 

tillgänglig i befintlig detaljplan. Detta har lämnat till projektet att själva ta fram ett 

förslag på följande;  

- Utformning av de fastigheter och byggnationer som kommer finnas på 

området. 

- Energianvändningen från potentiell verksamhet på området.  

- Utformning och installerad effekt av planerad solel 

- Förekomsten av vindkraft som val av turbin  

- Förekomst och installerad batterikapacitet 

- Kapacitet av elektrolysör 

- Uppskattning av vätgasbehov för transporter i området.  

För att sedan utreda potentialen av konceptet har simuleringar av de ingående 

teknikerna genomförts. Detta har skett med hjälp av följande programvaror; 

- SketchUp – Används för att skapa en 3D modell över området 

- PVSol – Används för att planera och simuelera solcellsinstallationen  

- Matlab/Simulink – Används för att simulera energiflöden och genomföra 

beräkningarna för området.  

Nedan följer mer utförligare beskrivningar av hur indata har införskaffats och 

beräkningar genomförts för de enskilda komponenterna.  

Utformning bebyggelse  

Som beskrivet i föregående stycke finns idag ingen bebyggelse på det tänkta 

industri- och hamnområdet. Området har i skrivande stund inte projekterats i 

närmare detalj och det råder fortfarande mycket osäkerheter kring hur 

byggnationen kommer att se ut. I den befintliga detaljplanen presenteras dock 

avgörande avgränsningar så som max tillåten byggnadshöjd, tillåten bebyggd 

area, områdets markgränser samt att det planeras en utbyggnad av silor på 

området. Med hänsyn till dessa parametrar skapades en 3D-modell över området i 

samråd med Uddevalla kommun och Uddevalla Energi genom projektgruppen. 

Huskropparna placerades och utformades för att skapa goda förutsättningar för 

solel samtidigt som hänsyn togs för framkomlighet av transporter på området. Tre 

typer av byggnader valdes ut,  

- 16 byggnader med en höjd på 15 meter och platta tak (6°>lutning)  

- 9 byggnader med en höjd på 30 meter med sadeltak (12° lutning)  
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- Fyra silor med en höjd på 50 meter  

Sammanlagt motsvarar den föreslagna bebyggelsen 104 077 m2 varav silorna 

svarar för 2827m2. Taken placerades i söderliggande orientering för att optimeras 

för solelproduktion. I Figur 2 visas området i sin helhet.  

 

Figur 2: 3D-modell över potentiell bebyggelse i Västra hamnen 

De fyra silorna är placerade vid den tänkta kajen efter existerade direktiv gällande 

den kommande verksamheten. De rödmarkerade takytorna representerar takytor 

som riskerar att påverkas av skuggning från de framförliggande silorna. En 

uppskattning av hur omfattande skuggeffekten kan väntas bli presenteras i 

nästkommande avsnitt.   

Solelproduktion  

Ett uttalat önskemål angående områdets framtida utbyggnad är att det ska finnas 

lokal solelproduktion. Dock finns det inte några beslut tagna gällande hur stor 

installerad effekt, placering eller typ av modul i nuläget. Mot den bakgrunden och 

med målsättning om att täcka så stor del av den interna elanvändningen som 

möjligt har alla tillgängliga takytor (och söderliggande vertikala ytor på silorna) 

använts. De undantag som gjorts är silornas tak och de norrorienterade takytorna 

på sadeltaken, som lämnats fria för andra takinstallationer, t ex ventilationsdon 

och skorstenar. På alla panelbeklädda tak har också utrymme lämnats för att 

möjliggöra framkomlighet och följa säkerhetsriktlinjer.   

Då ellasten väntas bli hög från verksamheterna på industriområdet placeras 

solcellerna på ett sätt att man får ut största möjliga elproduktion totalt sett, snarare 

än att få ut högsta möjliga energiutbyte per installerad effekt. Detta resulterar i 
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vertikala öst/västliga modulsystem, då det tillåter ett större antal moduler än vad 

enkla panelrader i sydlig orientering skulle göra.  

 

I studien användes en standardiserad solpanel med effektkapacitet på 400W. 

Totalt består den simulerade solelinstallationen av 33 900 paneler motsvarande ca 

14MWp. I figur 3-6 visas den föreslagna installationen för vardera byggnadstyp.  

 

Figur 3: Föreslagen solcellsinstallation för byggnaderna med platt tak som ligger utanför det 

skuggade området från silorna. Totalt 1584 moduler motsvarande en installerad effekt på 

634kWp.  Till höger syns de uppmäta skuggeffekterna (1 - 1,5 %). 

 

 

Figur 4: Föreslagen solcellsinstallation för byggnaderna med platt tak som ligger innanför 

det skuggade området från silorna. Totalt 1584 moduler motsvarande en installerad effekt 

på 634kWp.  Till höger syns de uppmäta skuggeffekterna (9 - 24%). 
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Figur 5: Föreslagen solcellsinstallation för byggnaderna med sadeltak. Totalt 792 moduler 

motsvarande en installerad effekt på 317 kWp.  Nedtill syns de uppmäta skuggeffekterna (0 - 

0,4%). 

 

Figur 6: Föreslagen solcellsinstallation för silor. Totalt 1482 moduler motsvarande en 

installerad effekt på 593kWp.  Placeringen har anpassats för att undvika höga skuggeffekter. 

 

I tabell 1 sammanfattas simuleringsresultatet från PVSol.  I tabellen återges 

installationsarea, installerad effekt, årlig produktion, specifik produktion och 

performacne ratio (PR). Det sistnämnda är ett mått på den tekniska effektiviteten 

av solcellsanläggningen och visar kvoten mellan producerad el och den teoretiskt 

maximala elproduktionen. Den är helt oberoende av panelernas lutning och 

orientering. I vekligheten kommer inga anläggningar upp i 100% men ett 

riktmärke för en bra anläggning är en PR>80%.  Den specifika prediktionen visar 

istället hur mycket energi panelerna får ut för utifrån den installerade effekten och 

tar hänsyn till hänsyn till panelernas placering.  
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Tabell 1: Simuleringsresultat PVSol 

Område  Antal 

tak 

Installations 

area (m2) 

Installerad 

effekt 

(MWp) 

Årlig 

produktion 

(MWh) 

Specfik 

produktion 

(kWh/kWp) 

PR 

(%) 

15m takhöjd 

(1st) 

13 3045 0,6 556 877 93 

30m takhöjd 

(1st) 

9 1523 0,3 288 909 94 

15m tak 

skuggade (3st) 

3 9051 1,9 1644 872 93 

silosar  4 2849 0,6 398 668 90 

Totalt   65192 14 11861 880* 93* 

*Genomsnitt baserat på installationsarea 

 

I Figur 7 nedan visas hur produktionen fördelas över ett år.  

 

Figur 7: Solelsproduktionen som tidsserie 

Vindkraftsproduktion  

I dagsläget finns inga beslut angående att bygga ut vindkraft i anslutning till 

Västra hamnen. Dock har frågan tagit upp på kommunal nivå och det finns ett 
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intresse för att utreda vilken potential denna typ av energiproduktion skulle kunna 

bidra med till visionen om ett utsläppsfritt industriområde.  

För att kunna utföra simuleringar för vilket bidrag vindkraft skulle kunna ge till 

konceptet har följande data använts;  

- Historisk vinddata (timupplösning) från SMHI över året 2020. Data som 

har använts är ett genomsnitt från en närliggande mätstation (Måseskär A) 

då det saknas datainhämtning i Uddevalla. Se Figur 8.  

- Den turbin använts i beräkningarna är av modell Vestas 3MW och 

produktionen är beräknad med hjälp av den tillhörande effektkurvan som 

tillverkaren tillhandahåller. Se Figur 9. 

 

 

Figur 8: Genomsnittlig vindhastighet Västra hamnen år 2020. Högsta uppmätta hastigheten 

23,3 m/2. 
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Figur 9: Effektkurva för Vestas 3MW turbin. 

 

 

Figur 10 Elproduktion från en Vestas turbin på 3MW baserat på vinddata för lokalområdet. 

 

Lastdata  

Då det saknas uppgifter om viken typ av industri som kommer etableras inom 

området har fiktiva lastscenarion konstruerats. För att skapa så realistiska  

lastprofiler som möjligt har energianvändning från ett befintligt industriområde 

med blandad verksamhet (ej i Uddevalla) används som mall för hur 

elförbrukningen potentiellt skulle kunna se ut. Utifrån det förbrukningsmönstret 

har sedan tre lastprofiler skapats; en höglastprofil baserat på tungindustri och 
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labbmiljöer, en låglastprofil som speglar lasten vid kontorsbyggnader samt en 

mellanlastprofil som motsvarar en relativt elintensiv industri. I de två förstnämnda 

fallen antas uppvärmningen ske genom el och i det sistnämna fallet sker 

uppvärmning genom fjärrvärme. Nedan följer närmare beskrivningar av de olika 

lastprofilerna:  

• Höglastprofilen är baserat på en genomsnittlig energianvändning om 270 

kWh/m2,år. Detta speglar en energiintensiv verksamhet (laboratorier & 

kontor). Baserat på områdets totala area (exklusive silorna) motsvarar det 

en total elanvändning på 27,3 GWh/år.  

• Låglastprofilen är i stället baserat på energimyndighetens energistatistik 

för lokaler år 2020. Detta inkluderar energianvändning för värme och 

varmvatten (eluppvärmt) och motsvarar 140 kWh/m2,år. Detta resulterar i 

en total energianvändning på 14,2 GWh/år.  

• Mellanlastprofilen baseras på en mer genomsnittlig lastprofil sätt till 

energiintensiv tillverkande plåtindustri) men där uppvärmning sker genom 

fjärrvärme. Detta innebär att den el som används kan ses som rent 

industriell och motsvarar 166 kWh/m2,år. Detta resulterar i en total 

energianvändning på 16,8 GWh/år.  

Till varje lastprofil har sedan en uppskattning av elanvändningen från 

landströmsanslutning av fartyg från hamnområdet adderats. Denna uppskattas ha 

en installerad effekt på 1,5 MW och används 12 h/dygn.  

Batteri och elektrolysör 

I studien undersöks hur egenförsörjningen av energi kan ökas genom att batterier 

och elektrolysör installeras på området. Batterierna används för att lagra den 

lokalt producerade elen och täcka upp för elbehovet i området. Elektrolysören 

används i stället för att producera vätgas av det överskott av egenproducerad el 

som inte kan lagras i batteriet.  

I simuleringarna varieras den installerade batterikapaciteten mellan 10 - 100MWh.  

Gällande elektrolysören har energibehovet för att producera vätgas uppskattats till 

60 kWh/kg vätgas (IEA, 2021). Denna siffra inkluderar den totala 

energianvändningen och de förluster som sker vid en vätgastankstation, dvs 

främst elektrolys, kompression, kylning fram till tank. Genom att anta detta värde 

simuleras aldrig dessa komponenter separat i studien.  

Avgränsningar  

Följande avgränsningar och antagen ligger till grund för de beräkningar som 

genomförts då nollemissionskonceptet utvecklats.  

- Hela industri- och hamnområdet ses i studien som en gemensam fastighet 

och elanslutningspunkt, vilket innebär att all elanvändning antas ligga på 

ett gemensamt abonnemang och att den el som produceras antas kunna 

användas för att täcka elanvändningen över hela området.  
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- Landströmsanlutningen vid hamnområdet antas användas regelbundet 12 

h/dygn, med en jämn last på 1,5MW. 

- Alla eventuella interna förluster som uppstår då ett flertal vindturbiner 

står i närhet till varandra försummas.  

- Ingen begränsning gällande elektrolysarens installerade kapacitet har 

antagits. Dvs oavsett hur hög eleffekten är i en given stund då elen varken 

kan tillgodogöras för att täcka last på området eller lagars i batterierna så 

utgår beräkningarna för att tillräcklig elektrolysörkapacitet finns 

tillgänglig för att producera vätgas av all överskottsel.    

Resultat  

Nedan redovisas resultatet av de simuleringar som har genomförts över det 

potentiella industri- och hamnområdet i Uddevalla. Avgörande parametrar så som 

förekomst av vindkraft och storlek på batteri (lagringskapacitet) varieras en i taget 

för att påvisa dess betydelse för utfallet. I samtliga fall redovisas resultatet för 

både den högre och lägre ellasten.  

 

Tabell 2: Simuleringsresultat - Betydelsen av förekomst av vindkraft 

Installerad 

effekt 

vindkraft 

[MW] 

Antal 

turbiner  

Total 

elproduktion, 

sol+vind 

[MWh] 

Egenförsörjningsgrad 

(direkt + batteri*) [%] 

Vätgasproduktion 

[ton] 

Nätbehov 

[MWh] 

Ellast hög 

0 - 11 861 17,3 9,1 22 600 

3 1 24 510 57,7 35,8 11 570 

15 5 75 090 89,0 736,5 3052 

30 10 138 300 93,0 1770 1894 

Ellast låg 

0 - 11 861 23,8 31,7 10 800 

3 1 24 510 79,9 109,6 2844 

15 5 75 090 95,8 914,7 599 

30 10 138 300 97,8 1964,0 308 

Ellast FjV 

0 - 11 861 22,7 24,4 12 990 

3 1 24 510 75,3 87,6 4149 
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15 5 75 090 94,3 876,8 952 

30 10 138 300 97,0 1923 511,6 

* Batterikapaciteten är i samtliga fall satt till 20MWh 

Tabell 3: Simuleringsresultat - Betydelsen av batterikapacitet   

Installerad 

Batterikapacitet 

[MWh]  

Total elproduktion, 

sol+vind* [MWh] 

Egenförsörjningsgrad 

(direkt + batteri*) [%] 

Vätgasproduktion 

[ton] 

Nätbehov 

[MWh] 

Ellast hög 

10 24 510 54,9 48,6 12 330 

50 24 510 60,4 23,6 10 820  

100 24 510 61,2 17,2 10 440 

Ellast låg 

10 24 510 73,9 123,9 3699 

50 24 510 85,8 95,8 2011 

100 24 510 88,6 89,4 1623 

Ellast FjV 

10 24 510 69,8 103,1 5083 

50 24 510 80,3 73,8 3317 

100 24 510 82,7 67,1 2915 

* Vindkraften är i samtliga fall satt till 3 MWp motsvarande en turbin  

I Tabell 4nedan sammanställs resultaten för ett min- och maxscenario. Dvs ingen 

vindturbin och 10 MWh batteri samt 10 turbiner och 100 MWh batteri. 

Tabell 4: Simuleringsresultat - Max. och Min. scenarion för kombinationer av vind- och 

batterikapacitet 

Installerad 

Batterikapacitet 

[MWh] 

Installerad 

effekt 

vindkraft 

[MW] 

Total 

elproduktion, 

sol+vind* 

[MWh] 

Egenförsörjnin

gsgrad (direkt 

+ batteri*) [%] 

Vätgasproduktion 

[ton] 

Nätbehov 

[MWh] 

Ellast hög 

10 0 11 861 15,0 19,5 23 230 

100 30 138 300 98,2 1746 488 

Ellast låg 



  16 (45)  
  

  
  

 

 

10 0 11 861 15,8 50,5 11 940 

100 30 138 300 99,9 1957 8 

Ellast FjV 

10 0 11 861 16,3 42,3 14 070 

100 30 138 300 99,8 1914 29 

 

I figur 11-12visas användningsmönstret för batteriet i de både ytterligheterna. I detta fall för 

låglastscenariot. Det blir tydligt att den mindre batterikapaciteten är underdimensionerad behovet 

då den ofta når sin maxgräns och kontinuerligt får hela urladdningscykler. Då den högra 

batterikapaciteten används blir nyttjandet av batteriet jämnare och det laddas inte ut helt i lika hög 

utsträckning.  

 

Figur 11: I grafen presenteras användningsmönster för batteriet vid scenario låglast. I detta 

fall finns 3MW vindkraft och 10MWh batteri 
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Figur 12: I grafen presenteras användningsmönster för batteriet vid scenario låglast. I detta 

fall finns 30 MW vindkraft och 100 MWh batteri 

Spannmålstorkning 

I hamnen planeras det byggas ett flertal silon som mellanlager för spannmål innan 

det skeppas ut. Till silorna kommer det även finnas en torkningsanläggning som 

(vid behov) kan torka spannmålet innan det lagras. Det är viktigt att ha möjlighet 

till torkning eftersom spannmål kan skadas om det lagras fuktigt. Den exakta 

utformningen och dimensioneringen av silo- och tolkningsanläggningen är inte 

bestämd ännu men planen är att ha 100 000 – 120 000 ton i lagringskapacitet. 

(Engholm, 2021) 

Torkning av spannmål är en energikrävande process som kräver en energismart 

lösning och en frågeställning man jobbat med är hur man kan förse 

spannsmålstorkningen med energi på ett hållbart vis. I detta avsnitt undersöks 

flera alternativ för hur spannmålstorkningen kan förses med energi och om det går 

att kombinera detta med det övriga energisystemet i hamnen.  

Energibehov 

Varken silornas eller torkningsanläggningens exakta utformning eller avsedda 

användning är känd och därför kan endast grova uppskattningar ges. Man räknar 

med att ca 300 000 ton spannmål kommer passera genom silorna per år (Engholm, 

2021). Av dessa är det bara en andel som kommer behöva torkas, vilket i följande 

beräkningar uppskattas vara 25 %.  Spannmål kommer endast in under 

skördesäsongen vilket är ungefär fr.o.m andra veckan i juli t.o.m. första veckan i 

september. Den dagliga mängden inkommande spannmål under skördesäsongen 
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antas börja långsamt och sedan öka gradvis. Det antas att den först efter två 

veckor är den i full gång. När skördesäsongen börjar lida mot sitt slut antas även 

takten minska gradvis, även detta antas ta två veckor. Detta innebär att när 

skördesäsongen är i full gång (22 juli – 25 aug) kommer det i genomsnitt in 6250 

ton/dag. För beräkningarna i detta fall antas det att det kommer in en jämn mängd 

spannmål varje dag och variationer mellan dagar försummas. 

 

Figur 13: Inkommande spannmål till hamnen 

För att reducera fukthalten i ett ton spannmål med 1 % krävs det 18,5 kWh. Av 

det spannmål som går till torkning antas det att behöver i genomsnitt minska 

fukthalten med 5 %. Detta innebär att för att torka ett ton spannmål tillräckligt 

mycket krävs det i genomsnitt 92,5 kWh (Westin, 2021). Då det är uppskattat att 

75 000 ton spannmål kommer behöva torkas per år är alltså den årliga 

energiförbrukningen för torkaren minst 6937,5 MWh (då energiförluster ännu inte 

har inkluderats i beräkningen). När skördesäsongen är i full gång kommer det att i 

genomsnitt komma in 1562,5 ton/dag till torkning vilket innebär att det dagliga 

genomsnittliga energibehovet då är 144,5 MWh/dag. Dock kommer det vara så att 

det verkliga dagliga energibehovet kommer att variera från dag till dag, till 

exempel under torra dagar med lite skörd är behovet av torkning lågt medan dagar 

med nederbörd och mycket skörd kan det hända att behovet av torkning är mycket 

högt.  

Energiförsörjning 

Torkning av spannmål behöver inte speciellt höga temperaturer. Faktum är att 

temperaturer över 75 °C t.om. riskerar att skada spannmålet (Westin, 2021), så det 

finns flera alternativ till värmekällor. Vi har valt att jämföra tre miljövänliga 

alternativ (elektricitet, fjärrvärme och vätgas) och ett icke-miljövänligt alternativ 

(eldningsolja). 

Den totala energiförbrukningen är alltså hög men även koncentrerad till stor del 

runt sommarmånaderna. Detta skapar vissa intressanta möjligheter främst för 

elektricitet, fjärrvärme och solenergi vilket finns tillgängligt i stora mängder under 
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denna period. Priserna för nätel och fjärrvärme tenderar att vara som lägst under 

sommarmånaderna och i Uddevalla är det t.o.m. så att man har ett överskott av 

fjärrvärme under sommaren från det lokala kraftvärmeverket. Energipriset för 

fjärrvärme i Uddevalla är 225 SEK/MWh (Uddevalla Energi, 2021) och det 

genomsnittliga elpriset för juli – augusti har varit 337 SEK/MWh underperioden 

2012 – 2021 (Nordpool Group, 2021).   

Vätgas är en intressant möjlighet, främst för att det är det energislag som (utöver 

eldningsoljan) är lättast att lagra. Om man har för avsikt att gör 

spannmålstorkning energisjälvförsörjande på liknande vis som har undersökts för 

det övriga energisystemet i tidigare delar av studien kan vätgas vara en möjlighet. 

Vätgas har ett lägre värmevärde på 33,33 kWh/kg (Yunus A. Cengel, 2011) och 

det skulle därför krävas 4,3 ton H2/dag för att förse det genomsnittliga dagliga 

energibehovet under skördesäsongen. Grön vätgas har typiskt en 

produktionskostnad på 3 – 6 €/kg H2 och senare delar av studien kommer även gå 

in på hur vätgas kan produceras i hamnområdet samt till vilken kostnad.  

Eldningsoljan är inte miljövänlig och ses därför inte som ett alternativ men 

inkluderas som referens. Eldningsolja E-10 har ett energiinnehåll på 10,1 

kWh/liter (OK Q8, 2021) och kostar 13 321 SEK/m3 innan moms och andra 

tillägg (OK Q8, 2021). 

I Tabell 5 redovisas den uppskattade energikostnaden för de olika energislagen. 

Notera att även denna beräkning inte inkluderar skatt, andra tillägg eller de 

energiförluster som kommer att förekomma i verkligheten. Baserat på dessa 

kostnader erhålls den billigaste årskostnaden för energi från fjärrvärme och den 

dyraste från eldningsolja.  

Tabell 5: Jämförande energikostnader för alternativ 

Energislag Energikostnad Förklaring 

Nätel 337 SEK/MWh 
Genomsnittligt elpris för juli och augusti 

månad 2012 – 2021 

Fjärrvärme 225 SEK/MWh 
Uddevalla energikostnad för fjärrvärme 

under sommaren  

Vätgas 1111 SEK/MWh 
Baserat på lägre värmevärde: 33,33 kWh/kg 

och kostnad på 30 SEK/kg H2  

Eldningsolja 758 SEK/MWh 
Baserat på energiinnehåll: 10,1 kWh/l och 

kostnad på 13 321 SEK/m3 

Synergier med energisystemet 

Spannmålstorkning har hittills betraktats separat från det övriga energisystemet i 

hamnen men det finns stor potential för synergier mellan båda. Exempelvis kan 

överskottsel användas direkt till spannmålstorkningen eller för att producera 

vätgas som också skulle kunna användas till detta ändamål. 

Simuleringarna av energisystemet har visat att det finns potential att producera 

vätgas från överskottselen. Utifrån de tidigare beräkningarna skulle 

spannmålstorkningen kräva ca 210 ton H2/år om enbart vätgas användes. Den 
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mängden vätgas är möjlig att producera i de fallen då det finns en stor kapacitet i 

installerad vindkraft. För de fall då det endast finns solkraft eller ett fåtal 

vindturbiner är det inte möjligt att komma upp i denna mängd. Förutom en stor 

mängd överskottsel skulle det sannolikt krävas ett mycket stort lager vätgas. Det 

hade alltså varit tekniskt möjligt att göra spannmålstorkningen 

energisjälvförsörjande och del av det övriga energisystemet men det hade 

sannolikt varit mycket opraktiskt och ett mindre ekonomiskt alternativ än att 

använda fjärrvärme eller elektricitet med en mix av nätel och överskottsel från det 

lokala energisystemet. 

I stället för att producera vätgas från överskottselen skulle den (eller en del av 

den) kunna användas direkt till spannmålstorkningen. Fördelen med denna lösning 

är att det är mer energieffektivt (vid produktion och lagring av vätgas sker 

energiförluster). Nackdelen skulle vara den förlorade förmågan att lagra energin 

då överskottselen måste användas direkt. Lyckligtvis sammanfaller 

spannmålstorkningens energibehov relativt väl med tidpunkterna då solkraften 

producerar som mest överskottsel. Ett exempel på detta illustreras i Figur 14 där 

det antas att hamnområdet har endast solkraft, inget batteri och en låg 

energianvändning1. Under förutsättningen att överföringskapaciteten till 

spannmålstorkningen är obegränsad (dvs. ingen effektbegränsning) kan upp till 

26,2 % av det totala solelöverskottet användas till spannmålstorkningen vilken i 

sin tur räcker för att täcka 18,5 % det totala energibehovet för 

spannmålstorkningen.  

Även fjärrvärmen har en synergi med det övriga energisystemet inom området. 

Behovet av fjärrvärme till hamnområdet kommer vara högt under vintern då 

energibehovet till spannmålstorkningen är låg samtidigt som det omvända 

kommer gälla under sommaren. Detta innebär att den fjärrvärmeanslutning som 

byggs till hamnområdet kan förväntas bli väl utnyttjat året runt.  

 
1 Solkraft: 13,56 MWp; Vindkraft: 0 MW; Batteri: 0 MWh; Energianvändning: 140 kWh/m2 år 

(lokaler)  
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Figur 14: Sammanfall av solelsöverskott med spannmålstorkningens energibehov 

Transport på Fröland/Västra hamnen 

För att Fröland skall bli ett verkligt nollemissionsområde krävs det även att de 

fordon och arbetsmaskiner som är verksamma på området är emissionsfria. Som 

förebild för denna framtida fordonsflotta tittar vi på hur man kan ställa om dagens 

fordonsflotta i Uddevallahamn till elektrifierad och emissionsfri framdrift. 

I dagens hamn finns det 55 arbetsmaskiner som hanterar materialflödet genom 

hamnen. Hamnens fordonsflotta består främst av truckar, terminaltraktorer 

(tugmaster), sträckstaplare (reachstacker), hjullastare och några servicefordon. 

Utöver dessa arbetsmaskiner finns det en del transportfordon bl.a. personbilar, 

pick-ups, små bussar och skåpbilar. Hamnen har även del kranar; fem mobila 

kranar och fyra spårbundna. Det är främst för arbetsmaskinerna som det finns 

driftsdata tillgängligt. För många av fordonen så som personbilarna och de mobila 

kranarna finns det nästan ingen driftsdata tillgängligt. Kvalitén på bedömningen 

av huruvida ett fordon kan elektrifieras är avhängigt på den mängd data som finns 

att tillgå. Studien fokuserar därför främst på de fordon som det finns goda 

driftdata för.   

Arbetsmaskiner 

De flesta av arbetsmaskinerna går på diesel men en del av arbetsmaskinerna drivs 

redan idag på elektricitet. Dock är det främst mindre truckar i storleksordningen 2 

– 6 ton. Nästan alla arbetsmaskiner registrerar färre än 1000 drifttimmar per år 

men det varierar mycket mellan fordonen. Till skillnad från andra arbetsplatser 

där arbetsmaskiner befinner sig (som t.ex. i gruvor eller på lager) har 

arbetsmaskinerna i hamnen ett arbetssätt som inte kräver lika många drifttimmar 

per år. I ett lager är det t.ex. tänkbart att en truck används 6 – 10 timmar per dag, 
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300 dagar om året och får på så vis upp till 3000 drifttimmar per år. I andra 

sammanhang är det inte ovanligt att man räknar med 3800 drifttimmar per år för 

en arbetsmaskin. I hamnen jobbar en del av arbetsmaskinerna förvisso längre skift 

men majoritet av arbetet sker under de begränsade perioder då det finns last att 

lasta/lossa från ankommande fartyg, tåg eller lastbilar. Eftersom det är viktigt att 

lastning/lossning går fort och är pålitlig väljer man att ha flera maskiner som 

jobbar samtidigt. Detta resulterar i att man får flera arbetsmaskiner med relativt få 

drifttimmar per år. Totalt förbrukar hamnen i snitt 200 000 liter diesel per år.  

Metod för analys och beräkning 

Data - För att göra en bedömning av möjligheten att elektrifiera hamnens 

fordonsflotta inför framtiden har data om fordonens drift analyserats. Tillgängliga 

data är från perioden 2010 - 2020 och innehåller uppgifter om varje individuellt 

maskins registrerade drifttimmar per år och av vilken modell och år som varje 

maskin är från. Det finns även uppgifter om hamnens årliga konsumtion av diesel. 

Bränsleförbrukning - För att uppskatta varje maskins bränsleförbrukning i liter 

diesel per timme [L Diesel/h] har en metod använts som antar en direkt 

korrelation mellan maskinens märkmotoreffekt, drifttimmar och 

bränsleförbrukning. Enheten ”motoreffekttimme” definieras och är en maskins 

märkmotoreffekt (dvs. antalet hästkrafter den har) gånger antalet arbetstimmar 

den utför per år. Antagandet är att det finns en direkt korrelation mellan det totala 

antalet motoreffekttimmar som alla maskiner i hamnen utför under ett år och 

hamnens totala bränsleförbrukning. Genom att dividera hamnens totala 

bränsleförbrukning med det totala antalet motoreffekttimmar för samma år erhålls 

den genomsnittliga förbrukningen av diesel per motoreffekttimme. Utifrån denna 

genomsnittliga förbrukning för alla maskiner kan sedan bränsleförbrukning för 

varje individuellt fordon beräknas utifrån dess motoreffekt. I de fall det inte har 

varit möjligt att hitta uppgifter om en viss maskins motoreffekt har 

bränsleförbrukningen i stället uppskattats utifrån vad liknande fordon har uppvisat 

för bränsleförbrukning (dessa är markerade med rött i Tabell 7). Hamnens 

genomsnittliga bränsleförbrukning per motoreffekttimme varierar mellan 0.046 – 

0.11 m3 Diesel/kWh från år till år men är i genomsnitt 0.08 m3 Diesel/kWh. 

𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 [𝑘𝑊ℎ/å𝑟] = 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 [𝑘𝑊] × 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 [ℎ/å𝑟] 

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒 [𝑚3 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 𝑘𝑊ℎ⁄ ] =  
𝐻𝑎𝑚𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑚3 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 å𝑟]⁄

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 [𝑘𝑊ℎ/å𝑟]
 

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛[𝑚3 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 ℎ⁄ ] = 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒 [𝑚3 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 𝑘𝑊ℎ⁄ ]  × 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑘𝑊]  

Elektrifiering – Det finns redan idag en trend som går mot att mindre truckar 

körs på el med batterier. De största truckarna är för närvarande är på 6 ton. Denna 

utveckling tros fortsätta framöver och allt fler truckar blir elektriska efterhand 

som flottan byts ut. Även större truckar än 6 ton kommer köras på el då det redan 

idag finns elektriska truckar i storleksordningen 9 – 18 ton (Kalmar Trucks, 

2021). Det förefaller inte heller helt osannolikt att truckar på 25 eller 32 ton (eller 

ett annat fordon som klarar ett likvärdigt arbete) skulle vara möjliga i framtiden. 
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Antagandet görs därför att alla truckar i den framtida flottan kommer köras på 

batterielektrisk drift.   

När det kommer till de något större maskinerna så som terminaltraktorerna, 

sträckstaplarna och hjullastarna förefaller det mindre sannolikt att de skulle köras 

på batterielektrisk drift. Trots att maskinerna har relativt få drifttimmar och 

därmed borde ha gott om tid att ladda sina stora batterier kan det finnas viss 

problematik med att köra så pass stora fordon på batteridrift, främst på grund av 

batteriets tyngd. Alternativet för att ändå möjliggöra elektrifiering är att köra 

dessa maskiner på vätgas i stället, vilket har fördelen att vätgas väger betydligt 

mindre med samma mängd energi (inkluderat vätgasbehållarnas vikt) och 

dessutom har snabbare påfyllningstider än vad en batteriladdare kan erbjuda.      

Med hjälp av bränsleförbrukningen av diesel är det möjligt att även uppskatta 

energibehovet från en framtida elektrifierad flotta med arbetsmaskiner. 

Antagandet görs att en maskins energiförbrukning av diesel gånger maskinens 

verkningsgrad skall vara densamma som energiförbrukningen av elektricitet eller 

vätgas gånger verkningsgraden för motsvarande. Med energiinnehåll och 

verkningsgrad för de olika bränslena kända kan således energiförbrukningen av el 

eller vätgas beräknas för de elektrifierade maskinerna.  

Tabell 6: Omvandling av diesel till el eller vätgas 

Bränsle E - Energiinnehåll η – Verkningsgrad Dieselekvivalent 

Diesel 9800 kWh/m3 Diesel 40 % 1 m3 Diesel/m3 Diesel 

Vätgas 33,33 kWh/kg H2 45 % 261,4 kg H2/m3 Diesel 

Elektricitet 1 kWh/kWh 80 % 4,9 MWh/m3 Diesel 

Resultat 

Bränsleförbrukning och elektrifiering av flottan - I Tabell 7 redovisas en 

sammanställning av hamnens arbetsmaskiner och genomsnittliga data för 

drifttimmar, motoreffekt och uppskattad bränsleförbrukning. Den fordonskategori 

som förbrukar mest bränsle är hjullastare L120 och truck 9 – 12 ton, som 

förbrukar cirka 20 % av allt bränsle vardera. Efter det följer hjullastare L220, 

reachstacker 45 ton (sträckstaplare) och tugmaster (terminaltraktorer), som alla 

ligger mellan 9 – 12 % vardera.  

Tabell 8 redovisar det uppskattade behovet av elektricitet och vätgas om hela 

flottan med arbetsmaskiner skulle vara elektrifierad. Utgångspunkten är att i den 

elektrifierade flottan kör truckar och servicefordon på batterielektrisk drift och 

terminaltraktorer, sträckstaplare och hjullastare på vätgas. I det fallet förbrukar 

flottan i genomsnitt per år 448 MWh elektricitet och ungefär 40 000 kg H2.  

Om hela flottan skulle vara batterielektrisk skulle elförbrukningen i stället vara 

1185 MWh/år. Vätgasen står alltså för en stor del av energibehovet trots att 

vätgasfordonen till antal är i minoritet (40 eldrivna och 15 vätgasdrivna).  
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Tabell 7: Sammanställning av arbetsmaskiner. Drifttimmar, motoreffekt och 

bränsleförbrukning är genomsnitt för individuella fordon i vardera fordonskategori 

Fordonkategori Antal [st] 

(varav 

elektriska)  

Drifttimmar 

[h/år] 

Motoreffekt 

[kW] 

Bränsleförbrukning 

[L Diesel/h] 

Tugmaster 4 (0) 370 177 14,13 

Truck 2-3 ton 4 (4) 149 - 2,5 

Truck 3,5 ton 2 (2) 69 - 3,0 

Truck 5 ton 12 (2) 282 64 5,12 

Truck 6 ton 2 (2) - - 5,5 

Truck 9 – 12 ton 7 (0) 148 561 11,86 

Truck 15-16 ton 5 (0) 319 133 10,65 

Truck 25 ton 1 (0) 69 - 12,00  

Truck 32 ton 1 (0) 300 168 13,44 

Sopmaskin 1 (1) 170 66 5,28 

Servicetruck 3 (1) 83 - 2,5 

Reachstacker 45 ton 2 (0) 626 247 19,75 

Reachstacker 100 ton 1 (0) 486 265 21,19 

Hjullastare L90 3 (0) 388 137 10,96 

Hjullastare L120 4 (0) 822 203 16,23 

Hjullastare L220 1 (0) 1267 280 22,39 

Bobcat 2 (0) - - - 

Totalt 55 (12)    
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Tabell 8: Uppskattad el och vätgasförbrukning för en fullt elektrifierad flotta 

Fordonkategori Drift  Elförbrukning [MWh/år] Vätgasförbrukning 

[kg H2/år] 

Tugmaster Vätgas - 5467 

Truck 2 - 3 ton El 7.29 - 

Truck 3,5 ton El 2.01 - 

Truck 5 ton El 84.97 - 

Truck 6 ton El 10.78 - 

Truck 9 – 12 ton El 228.39 - 

Truck 15 - 16 ton El 83.35 - 

Truck 25 ton El 4.04 - 

Truck 32 ton El 19.72 - 

Sopmaskin El 4.39 - 

Servicetruck El 3.03 - 

Reachstacker 45 ton Vätgas - 6463 

Reachstacker 100 ton Vätgas - 2692 

Hjullastare L90 Vätgas - 3336 

Hjullastare L120 Vätgas - 13 955 

Hjullastare L220 Vätgas - 7413 

Bobcat El 0.06 - 

Totalt  448.04  39 326  
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Lösningar för laddning och tankning – För att förse den elektrifierade 

maskinflottan med energi krävs ny infrastruktur i för laddning av batterier och 

tankning av vätgas. Förutsatt att maskinernas arbete är jämnt fördelade över alla 

årets dagar kommer det krävas kapacitet att ladda 1228 kWh/dag och tanka 108 

kg H2 per dag. Antagligen varierar arbetsbördan relativt mycket och man bör 

därför ha högre kapacitet. Förslagsvis kan laddningskapaciteten dimensioneras till 

att som mest kunna leverera 3000 kWh/dag och vätgastankningen 300 kg H2/dag.   

När det gäller laddning av de batterielektriska truckarna finns det två alternativ. 

Antingen kan trucken laddas med kabel, ansluten till laddstolpe eller annat 

eluttag. Detta är t.ex. så som vissa mindre batterielektriska truckar laddas. Det 

andra alternativet är att använda batteriutbyte där hela truckens batteri byts ut mot 

ett nytt när det gamla är tomt, och det gamla batteriet sätts på laddning. Denna 

metod använder t.ex. de något större 9 – 18 tons truckarna. Fördelen med 

batteriutbytesmetoden är att det går fortare att byta batteriet än vad det tar att 

ladda det och att det är möjligt att ladda de gamla batterierna med en låg effekt 

medan trucken arbetar. Ansatsen för truckarna är att servicemaskinerna och de 

mindre truckarna använder sig av laddning med kabel (totalt 24 maskiner) och de 

större truckarna använder sig av batteriutbyte (totalt 16 maskiner).  

En mindre truck har uppskattningsvis ett batteri på 100 kWh eller mindre (baseras 

på Linde E60 (Linde Material Handling, 2021)) och bör kunna laddas fullt på ca 2 

timmar med en 50 kW laddare. De större truckarna har uppskattningsvis 

batterikapaciteter på totalt 154 – 400 kWh beroende på truckens storlek. Den 

totala batterikapaciteten är fördelad mellan två batterier som trucken bär på när 

den körs (t.ex. har då en truck med totalt 154 kWh två stycken batterier med 72 

kWh vardera). För att kunna ladda de utbytta batterierna i en takt som är snabbare 

än vad fordonen arbetar upp den energi som finns i de färska batterierna ombord 

krävs en laddningseffekt på mer än 60 kW, vilket beräknas genom att dividera 

uppskattad elförbrukning med antal drifttimmar. Men för att ha marginal bör 

laddningskapacitet vara högre än så, förslagsvis runt 100 – 150 kW. 

För vätgasfordonen saknas det idag bra motsvarigheter att jämföra mot. 

Vätgasdrivna personbilar lagrar ungefär 5 kg H2 i tanken med 700 bar-standarden. 

Något större fordon såsom lastbilar och bussar använder 350 bar-standarden och 

har större lagringskapacitet. Som referens finns Hyundais vätgaslastbil XCient 

som har 31 kg användbar vätgas vid full tank (Hyundai, 2021). Skillnaden mellan 

350 bar- och 700 bar-standarden är vid vilka tryck som vätgas tankas och lagras i 

fordonet. 350 bar har fördelen att den ger något billigare och enklare tankstationer 

medan 700 bar rymmer mer vätgas i fordonen men samtidigt medför något dyrare 

och mer komplex tankning. Idag är 350 bar det dominanta alternativet för tunga 

fordon så som bussar och lastbilar men företag såsom Toyota satsar på att 

använda 700 bar även för tunga fordon. För hamnen finns det inget klart alternativ 

som är bäst utan det kan komma till vilken typ av fordon som finns tillgängligt på 

marknaden. Oavsett standard går tankning av vätgas relativt fort, mycket snabbare 

än laddning av batterier. Nuvarande tankstationer tillåter ett vätgasfordon att tanka 
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ungefär 1 kg H2 per minut men utvecklingen går mot att kunna tanka betydligt 

snabbare än så, upp mot 10 kg H2 per minut (NREL, 2021).  

Maskinerna i hamnen har som konstaterat relativt få men kritiska drifttimmar. Det 

är väldigt viktigt att maskinerna är laddade och redo att användas när det är dags 

för lastning och lossning. Det får inte inträffa att truckar eller andra maskiner inte 

finns tillgängliga när en last ankommer på grund av att de behöver laddas. 

Batteriutbyteskonceptet är därför intressant för hamnen då det är möjligt att ha 

extra batterier i reserv för att hantera oförutsedda situationer. Vätgasfordonen 

kommer också kunna tanka relativt fort (uppskattningsvis på 10 – 15 minuter) 

medan de mindre truckarna antagligen kommer behöva laddas under 1 – 2 

timmar. Det är inte nödvändigt att ladda fullt om arbete måste ske omgående. 

Alternativt kan man med extra starka laddare ladda de små truckarna snabbare, 

men då till en högre kostnad och belastning på elnätet.   

För att minska belastningen på elnätet (reducera effekttoppar) kan 

nollemissionsområdets batterilager användas för att momentant leverera hög 

effekt utan att belasta elnätet. Under tiden då fartyget lastas och maskinerna 

arbetar kan batteriet laddas upp med jämn effekt från elnätet och den lokala 

elproduktionen. När det sedan är dags att ladda dras alltså den högsta effekten från 

batteriet och inte elnätet. På detta vis är det möjligt att ha högeffektsladdning utan 

att få signifikanta effekttoppar mot elnätet. Figur 15 illustrerar att exempel på hur 

detta kan se ut (uppgifterna i figuren är endast illustrativa och representerar ej 

verkliga effekter eller tider). När lastning pågår har maskinerna inte tid att ladda 

vilket gör det mer kritiskt att hinna ladda mellan lasterna. För att hinna ladda fort 

används en hög effekt under kort tid.  

 

Figur 15: Illustrativt exempel: Effektutjämning med hjälp av batteri 
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Tabell 9: Laddning- och tankningsalternativ för den elektrifierade maskinflottan 

Fordonskategorier Laddning/ 

tankning 

Antal 

fordon 

Teknologisk mognadsgrad 

Servicemaskiner 

Truckar 2 – 6 ton 

Kabelansluten 

laddning 

24 st Finns på marknaden och 

används redan delvis i 

hamnen. 

Truckar 9 – 32 ton Batteriutbyte 16 st Finns på marknaden till viss 

mån, används inte i hamnen 

ännu. 

Terminaltraktorer 

Sträckstaplare 

Hjullastare 

Vätgas 

(350/700 bar) 

15 st Finns inte på marknaden, inga 

kända prototyper finns heller. 

Företag så som Hyundai och 

JCB har uttryckt avsikt att 

tillverka vätgasdrivna 

arbetsmaskiner (BBC, 2021).  

Vätgasproduktion i hamnområdet 

Sträckan mellan Göteborg och Lysekil har av fossilfritt Sverige omnämnts som ett 

område för ett framtida ”vätgaskluster” där flera större industrier gemensamt 

brukar vätgas (Fossilfritt Sverige, 2021). Uddevalla har jämfört mot de 

närliggande städerna Göteborg, Lysekil och Stenungssund inga egna nämnvärda 

exempel på industrier som kan bruka stora mängder vätgas. Däremot kvarstår 

fortfarande möjligheten att upprätta vätgastankning i Uddevalla. Som tidigare 

visat skulle fordon och arbetsmaskiner i hamnområdet kunna nyttja vätgas men 

det är även tänkbart att trafiken i Uddevalla eller på E6:an (som passerar nära 

hamnområdet) skulle kunna ha ett behov av vätgas.  

Vätgasbehov 

Hamnområdet - Analysen av fordonsflottan i dagens Uddevallahamn har visat att 

det finns ett potentiellt vätgasbehov på 40 000 kg H2/år. Detta värde används i 

denna analys för att representera vätgasbehovet från det nya hamnområdet, men 

som tidigare konstaterat kommer det framtida hamnområdet med storsannolikhet 

ha en uppsättning av fordon som skiljer sig från dagens.  

Staden – Uddevallakommun har tidigare utfört analyser för att uppskatta ett 

potentiellt vätgasbehov för en fordonsflotta av bränslecellsfordon ägda av 

kommunen och företag inom kommunen. Scenariot som tagits fram visar en 

stadig tillväxt av vätgasbehovet från 2022 till 2025 i och med att fordonsflottan 

utökas med nya fordon varje år (Tabell 10). 

Tabell 10: Vätgasbehov i Uddevalla enligt tidigare analys utförd av Uddevallakommun 

År 2022 2023 2024 2025 

Vätgasbehov (kg H2/år) 13 470 23 040 67 360 73 630 
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E6:an - Längs den närliggande europavägen E6 finns det ett stort potentiellt 

framtida vätgasbehov hos förbipasserande tung trafik. I en rapport från 

Trafikverket anges det att det passerar 2600 – 3500 lastbilar per dag längs E6:an 

utanför Uddevalla (Trafikverket, 2020). Idag är bränslecellslastbilar relativt 

sällsynta, det finns endast ca 3000 bränslecellslastbilar globalt (International 

Energy Agency, 2021). En tillväxt av antalet bränslecellslastbilar är förväntad 

men det är ännu osäkert hur stor denna kommer vara. Till exempel har IEA 

(International Energy Agency) två olika projektioner för tillväxten av 

bränslecellslastbilar. Den första projektionen (STEPS – Stated Policies Scenario) 

förutser att det globalt kommer finnas ca 6000 bränslecellslastbilar år 2025 och ca 

26 000 år 2030. Den andra projektionen (SDS – Sustainable Development 

Scenario) förutser en kraftigare tillväxt med ca 15 000 bränslecellslastbilar till år 

2025 och 668 000 till år 2030. 

För denna analys används målsättningen från programmet H2Accelerate2 med att 

det skall finnas 60 000 bränslecellslastbilar i bruk på europeiska väger till 2030. 

Skulle H2Accelerates målsättning uppnås, och det totala antalet lastbilar inom EU 

förbli oförändrat på ca 6 miljoner (ACEA, 2022), skulle det innebära att ca 1 % av 

Europas lastbilar är bränslecellslastbilar. I sin tur innebär detta att det är tänkbart 

att det på E6:an dagligen passerar ca 26 – 35 bränslecellslastbilar förbi Uddevalla. 

Det är dock även tänkbart att de bränslecellslastbilar som finns till 2030 primärt 

rör sig längs leder med utbyggd vätgasinfrastruktur. Eftersom Uddevalla och 

E6:an befinner sig i anslutning till flera satsningar för vätgasinfrastruktur (s.k. 

vätgaskorridorer) såsom Nordic Hydrogen Corridor, String och H2Truck är det 

tänkbart att andelen bränslecellslastbilar är högre än 1 %. Inte heller alla 

bränslecellslastbilar som passerar Uddevalla kommer att behöva stanna för att 

tanka. För denna studie uppskattas det att i genomsnitt fem bränslecellslastbilar 

per dag kommer stanna för att tanka i Uddevalla. Med en uppskattad 

påfyllningsmängd på 50 kg H2 per lastbil (H2Mobility, 2021) innebär detta ett 

vätgasbehov på 250 kg H2/dag eller 91 250 kg H2/år.  

Totalt – Som högsta uppskattning skulle behovet av vätgas i Uddevalla vara 

204 880 kg H2/år till år 2030. Denna uppskattning förutsätter dock etablerandet 

och en tillväxt av bränslecellsfordon för tung trafik (lastbilar längs E6:an och 

arbetsmaskiner i hamnområdet). Idag finns inga sådana fordon i Uddevalla. En 

mer konservativ uppskattning erhålls från Uddevalla kommuns tidigare analyser. 

Den visar att ett behov på 73 630 kg H2/år är tänkbart till år 2025.   

Vätgasproduktion 

De tidigare analyserna av hamnområdets energisystem har visat att det finns stor 

potential för att producera vätgas från överskottsel. Dessa analyser har dock 

antagit en obegränsad elektrolysörkapacitet och att elöverskottet alltid kan 

matchas med vätgasbehovet rent tidsmässigt. I praktiken är dock dessa faktorer 

mycket viktiga och begränsade för den praktiska vätgasproduktionen. Nedan 

 
2 H2Accelerate är ett samarbete som har initierats av Daimler Truck AG, IVECO, Linde, OMW, 

Shell, TotalEnergies och Volvo Group för att främja etableringen av bränslecellslastbilar inom 

Europa. https://h2accelerate.eu/  

http://www.nordichydrogenpartnership.com/nhc/
https://stringnetwork.org/
https://www.h2-view.com/story/norway-to-introduce-hydrogen-powered-heavy-duty-transport-with-the-h2-truck-initiative/
https://h2accelerate.eu/
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undersöks två möjligheter för vätgasproduktion i hamnområdet där dessa faktorer 

tas hänsyn till. Det första alternativet är att producera från endast överskottsel och 

det andra att producera så kostnadseffektivt som möjligt men att överskottsel 

utnyttjas i den mån det är praktiskt. I båda fallen antas det att vätgasbehovet är 

73 000 kg H2/år (200 kg H2/dag).    

Endast överskottsel 

Utmaningen med att producera vätgas från endast intermittent överskottsel är att 

matcha produktionen med behovet av vätgas. För att vätgas alltid skall finnas 

tillgängligt måste man på dagar med stort elöverskott ha en överproduktion av 

vätgas och sedan lagra denna för att täcka dagarna då elöverskottet är litet.  

Avgörande faktorer för dimensionering av elektrolysör och vätgaslager är inte 

bara storleken på elöverskottet utan även när det sker. Solel har problemet att det 

överskottet sker främst under sommaren så ett stort säsongslager krävs för att 

klara sig året runt. Nedan i Tabell 11 jämförs två fall av överskottsel, ett med 

endast överskott från solkraft och ett med överskott mestadels från vind. Det är 

förutsatt att behovet av vätgas är jämnt fördelat över hela året (200 kg H2/dag, 365 

dagar om året). Energibehov och kostnad för kompression av vätgasen inkluderas 

ej i beräkningarna. 

Tabell 11: Vätgasproduktion från överskottsel 

Vätgasproduktion från överskottsel3 

Fall Endast solel Solceller + 5 vindturbiner 

Solkraft 13,56 MWp 13,56 MWp 

Vindkraft 0 MW 15 MW 

Batteri 0 MWh 20 MWh 

Lastfall Låg last (lokaler) Låg last (lokaler) 

Överskott 4907,96 MWh/år 54 891,67 MWh/år 

Elektrolysör 3,0 MW 0,6 MW 

Vätgaslager 32 ton H2 4 ton H2 

Investering Elektrolysör + Lager 190 MSEK 26 MSEK 

Nyttjat överskott 3672,57 MWh/år (75 %) 3651,90 MWh/år (6,7 %) 

 

 
3 Effektivitet elektrolysör: 50 kWh/kg H2; Kostnad elektrolysör: 10 000 SEK/kW (IRENA, 2020); 

Kostnad lager: 5000 SEK/kg H2 (Henrik Nilsson, 2020) 
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Figur 16: Vätgasproduktion från solelöverskott 

 

Figur 17: Vätgasproduktion från sol- och vindelsöverskott 

I det första fallet där all vätgas produceras från solelöverskott krävs ett mycket 

stort lager på 32 ton H2 och en stor elektrolysör på 3 MW. Eftersom majoriteten 

av solelöverskottet endast finns tillgänglig under en relativt kort period krävs det 

en stor elektrolysör för att kunna producera mycket vätgas på kort tid. Samtidigt 

krävs det även ett stort lager för att kunna lagra all denna producerade vätgas över 

hela vintern. Figur 16 visar detta samband tydligt då lagret fylls upp mellan april 

och september för att sedan tömmas från september till april. Den stora 

elektrolysören och det stora lagret leder till en mycket hög investeringskostnad för 

systemet på 190 MSEK. 

I det andra fallet med vindkraft är förutsättningarna mer fördelaktiga. Dels finns 

det mer överskottsel tillgängligt men framför allt finns detta överskott tillgängligt 
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oftare, vilket är den avgörande faktorn. I detta fall räcker det med en elektrolysör 

på 600 kW och ett lager på 4 ton H2 för att klara av att täcka behovet, vilket ger 

en investeringskostnad på 26 MSEK.    

Sammanfattningsvis kan det konstateras att kostnaden för överskottselbaserad 

vätgasproduktion kan skilja sig mycket kraftigt från fall till fall. För att undvika 

onödigt stora vätgaslager och elektrolysörer krävs det att överskottsel finns 

tillgängligt relativt ofta. Nästa stycke kommer att visa att genom att använda nätel 

(som alltid finns tillgänglig) är det möjligt att uppnå önskad vätgasproduktion 

men med betydligt mindre elektrolysör och helt (teoretiskt sett) utan vätgaslager. 

Kostnadsoptimerat 

Ett mer kostnadseffektivt alternativ tenderar att vara att använda en så liten 

elektrolysör som möjligt och att låta denna jobba med relativt konstant effekt året 

runt. Elektrolysören använder överskottsel när den finns tillgänglig och nätel när 

det inte finns nog med överskottsel. Detta leder generellt sett till den lägsta 

kostnaden för vätgasen men gör så att en del nätel måste användas.  

En elektrolysör på 500 kW räcker för att förse vätgasbehovet på 200 kg H2/dag, 

förutsatt en energianvändning på 50 kg H2/dag och att elektrolysören körs minst 

20 h per dag. Teoretiskt sätt krävs inget lager alls då det är möjligt att matcha 

behovet varje dag oavsett väderlek men det kan vara klokt att ha viss 

lagringsmöjlighet för oförutsedda händelser. Därför används ett lager 

motsvarande en dagsförbrukning på 200 kg H2. Investeringskostnaden för detta 

system beräknas till 6 MSEK, vilket är betydligt lägre än för de två tidigare fallen.  

Dimensioneringen av systemet är inte heller avhängigt tillgången på överskottsel. 

Elektrolysör och lager dimensioneras på samma vis, oavsett om det finns mycket 

eller lite överskottsel och oavsett när den finns tillgänglig. Det som dock påverkas 

är hur stor andel av elektrolysörens elanvändning som är från överskott och hur 

mycket som är från nätel. I Tabell 12 redovisas exempel på denna skillnad. 

Samma förutsättningar som för de tidigare exemplen gäller. I det fall då endast 

solelöverskott finns att använda blir beroendet av nätel större. Främst är det över 

vintern som behovet av nätel är som störst (Figur 18). För fallet då vindkraft finns 

tillgängligt är det dock möjligt att ha en mycket lägre användning av nätel (Figur 

19).   

Tabell 12: Vätgasproduktion med hjälp av överskottsel 

Vätgasproduktion med hjälp av överskottsel 

Fall Endast solel Solceller + 5 vindturbiner 

Solkraft 13,56 MWp 13,56 MWp 

Vindkraft 0 MW 15 MW 

Batteri 0 MWh 20 MWh 

Lastfall Låg last (lokaler) Låg last (lokaler) 
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Överskott 4907,96 MWh/år 54 891,67 MWh/år 

Nyttjat överskott 873,38 MWh/år (18 %) 2753,59 MWh/år (5 %) 

Använd nätel 2776,62 MWh/år 896,30 MWh/år 

El-mix 24 % Överskott 75 % Överskott 

 

 

Figur 18: Vätgasproduktion m.h.a. solelsproduktion 

 

Figur 19: Vätgasproduktion m.h.a. sol- och vindelsöverskott 

Produktionskostnader 

En preliminär produktionskostnad för vätgasen kan beräknas utifrån 

investeringskostnaden för elektrolysör och lager samt kostnaden för den 
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elektricitet som elektrolysören förbrukar. Dessa kostnader står ofta för majoriteten 

av produktionskostnaden för vätgas men för en mer fullständig bild borde även 

kostnader för kompression, underhåll, konstruktion, m.m. inkluderas. De 

kostnader som redovisas nedan i Tabell 13 är därför mer att betrakta som ett sätt 

att jämföra de olika produktionsmetoderna än fullständiga produktionskostnader.  

För beräkningen av kapitalkostnaden används en avskrivningstid på 20 år och en 

ränta på 5 %. Kostnaden för nätelen beräknas med ett genomsnittligt elpris på 

313,4 SEK/MWh (Genomsnittligt elspotpris för 2019 & 2020 i SE3) plus en 

elnätsavgift på 62 SEK/MWh. Överskottselen antas ha en alternativkostnad lika 

med det genomsnittliga elpriset då i stället för att användas för att producera 

vätgas skulle överskottselen kunna säljas till elnätet. Ingen elskatt betalas då 

elektrolys är skattebefriat (Sveriges Riksdag, 1994).  

Resultaten i Tabell 13 visar den stora skillnaden i produktionskostnad för det 

kostnadsoptimerade alternativet jämfört mot de som använder endast överskottsel. 

Det är i dyraste fall (endast solelsöverskott) ca 10 gånger dyrare att producera 

vätgas jämfört mot det billigaste alternativet. Finns däremot överskott även från 

vindkraft stärks ekonomin signifikant och det blir ”endast” ca 80 % dyrare. Lägst 

produktionskostnad samt en hög men inte hundraprocentig användning av 

överskottsel erhålls i det kostnadsoptimerade fallet med överskott från sol och 

vind då produktionskostnaden är 23 SEK/kg H2. Även för fallet med 

kostnadsoptimerat med endast överskott från sol är produktionskostnaden 

jämförbar på 24,6 SEK/kg H2, däremot är endast 24 % av den använda elen från 

överskott.   

De produktionskostnader som beräknats i detta fall är inte fullständiga men 

typiska produktionskostnader för grön vätgas är 3 – 6 €/kg H2 (Lamert, 2020). 

Utifrån denna information kan det konstateras att det inte är ekonomiskt hållbart 

att endast producera från solelöverskott. Vätgasproduktion från sol- och 

vindelöverskott kan ge acceptabla kostnader; dock fortfarande betydligt högre än 

de billigaste alternativen. De kostnadsoptimerade alternativen har en 

konkurrenskraftig produktionskostnad, men är inte helt garanterat emissionsfria 

då de nyttjar en viss mängd nätel.  

Tabell 13: Produktionskostnad för vätgas 

 Endast överskott, 

endast sol 

Endast överskott, 

sol & vind 

Kostnadsoptimerat, 

endast sol 

Kostnadsoptimerat, 

sol & vind 

Elektrolysör 3 MW 0,6 MW 0,5 MW 0,5 MW 

Lager 32 ton H2 4 ton H2 0,2 ton H2 0,2 ton H2 

Investering 190 MSEK 26 MSEK 6 MSEK 6 MSEK 

Överskottsel 3672,57 MWh/år 3651,90 MWh/år 873,38 MWh/år  2753,59 MWh/år 

Nätel 0 MWh/år 0 MWh/år 2776,62 MWh/år 896,30 MWh/år 

El-mix 100 % Överskott 100 % Överskott 24 % Överskott 75 % Överskott 
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Vätgasproduktion 73 000 kg H2/år 73 000 kg H2/år 73 000 kg H2/år 73 000 kg H2/år 

Kostnader 

Kapital 15 246 kSEK/år 2086 kSEK/år 481 kSEK/år 481 kSEK/år 

Överskottsel 1151 kSEK/år 1144 kSEK/år 274 kSEK/år 863 kSEK/år 

Nätel 0 kSEK/år 0 kSEK/år 1042 kSEK/år 336 kSEK/år 

Totalt 16 397 kSEK/år 3231 kSEK/år 1797 kSEK/år 1681 kSEK/år 

Vätgasproduktion 224,6 SEK/kg H2 44,3 SEK/kg H2 24,6 SEK/kg H2 23 SEK/kg H2 

Vätgassäkerhet 

På grund av vätgasens brandegenskaper är det nödvändigt att ta extra hänsyn till 

brandsäkerhet och regelverk relaterade till säker hantering av vätgas. 

Vätgassäkerhet behandlades bland annat som en separat punkt på projektets 

slutseminarium i december 2021. Eftersom vätgas länge har använts inom vissa 

industriella processer finns det för dessa standarder, regelverk och erfarenhet 

avseende hur en säker hantering skall gå till. Däremot saknas detta till stor del för 

de applikationer för vätgas som har behandlats inom detta projekt, mobilitet och 

energilagring.  

På internationell nivå finns det en del vätgassäkerhetsrelaterade standarder, EU- 

direktiv etcetera. Exempelvis finns det utförliga EU direktiv för utförandet av 

vätgastanken för personbilar. Men som konstaterat så saknas det även del viktiga 

standarder. Exempelvis finns det i dagsläget ingen standard för hur tankning av 

tunga fordon med vätgas vid 700 bar skall gå till. 

På nationell nivå saknas det i många fall uppdaterade och relevanta regelverk. 

Erfarenheten från tidigare vätgasinstallationer så som Mariestads 

vätgastankstation är också den att berörda myndigheter så som lokala 

räddningstjänster och länsstyrelser samt myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap till stor del saknar erfarenhet när det kommer till vätgasärenden. 

Handläggningstider har varit långa och komplicerade och det har varit nödvändigt 

att utföra separata riskanalyser för varje installation eftersom det inte finns 

standarder eller riktvärden att utgå från. Dock bör det också påpekas att det sker 

mycket arbete inom området och att organisationer så som MSB, Energigas 

Sverige med flera aktivt håller på att utveckla regelverk. Exempelvis är en 

standard för utförandet av vätgastankstationer under utveckling.    

Affärsmodell för energisystemet 

Nollemissionskonceptet är i första hand ett sätt för hamnen att reducera sin 

klimatpåverkan. Framför allt är det tänkt som ett koncept för framtiden och är inte 

nödvändigtvis den smidigaste eller mest ekonomiska lösningen idag på kort sikt. 

Men redan idag finns det argumentet för hur nollemissionskonceptet kan bidra till 

att förstärka Uddevalla och dess näringsliv på sätt som andra lösningar inte kan. 
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Det framtida hamnområdet kommer vara värd för flera olika företag och 

verksamheter varav energisystemet kommer vara en viktig del. Eftersom det 

kommer finnas flera aktörer är det inte möjligt att prata om ”en affärsmodell” då 

varje aktörer kommer behöva ha en egen modell. Och även om energisystemet i 

denna studie har betraktats som en enhet kan det vara så att det verkliga 

energisystemet som byggs är uppdelat och delägt av flera aktörer. Exempelvis kan 

det vara så att respektive ägare till de lokaler som byggs på området själva äger 

solpanelerna på lokalens tak, vilket ger en annan affärsmodell än om alla 

solpaneler ägas av samma ägare. För denna affärsmodell kommer energisystemet 

betraktas som en enhet ägd av ett energibolag. Målet är att skapa en översiktlig 

bild på vilka värden som kan skapas genom energisystemet. 

Lokal förnybar elproduktion och försäljning av energi 

För ett energibolag är produktion och försäljning av energi ett bekant koncept och 

värdet av att producera förnybar energi är högt då samhällets miljökrav och 

energibehov stiger i stadig takt.  

I de tidigare studierna av energisystemet har elproduktionen betraktats som ett sätt 

att göra hamnområdet ”självförsörjande” på elektricitet. Med den valda 

affärsmodellen då energibolaget äger energisystemet och företagen i hamnen äger 

lokalerna blir synen på detta något annorlunda. Oavsett om elektriciteten som 

lokalerna använder kommer direkt från den förnybara elproduktionen i 

hamnområdet eller om den kommer från elnätet så är det energibolaget som står 

för elektriciteten. Det kan därför argumenteras att det inte bör vara någon 

kostnadsmässig skillnad mellan elen som är producerad i hamnområdet och den 

som är producerad utanför. Ett argument för att det skulle vara skillnad är att den 

el som producerad i hamnområdet och används där direkt inte belastar elnätet och 

därför bör vara fri från elnätsavgift. I följande (och även i tidigare) exempel har 

det räknats med att elnätsavgift inte betalas för den närproducerade elen. På så vis 

skapas det ett ekonomiskt incitament att använda så mycket av den 

närproducerade elen som möjligt lokalt och till att skapa en så liten belastning på 

det övriga elnätet som möjligt. Notera dock att energiskatt fortfarande betalas för 

all använd elektricitet. Ett potentiellt utfall av en sådan kostnadsmodell redogörs i 

Tabell 14.  

Lokalerna är inte de enda konsumenterna av energi i hamnområdet, t.ex. kommer 

även elfordon och fartyg i hamnen vara intresserade av att köpa energi. Även 

dessa är potentiella kunder för energibolaget men det krävs att rätt infrastruktur 

för överföring av energin finns tillgänglig. Ett potentiellt upplägg skulle kunna 

vara att energibolaget äger och förvaltar laddningsstationer och en 

vätgastankstation för elektrifierade truckar som sedan företagen i hamnen betalar 

för att använda. Men det är även tänkbart att företagen skulle äga sina egna 

laddningsstationer och att ett annat företag driver vätgastankstationen, men 

oavsett vilket skulle dessa vara beroende av att köpa energi från energibolaget.  

Även från energibolagets perspektiv kan detta vara en lönsam affär. Både sol- och 

vindkraft kan producera elektricitet till konkurrenskraftiga priser. Genomsnittlig 

kostnad för el från vindkraft i Sverige (2019) är 423 SEK/MWh (IRENA, 2020). 
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Vi beräknar att kostnaden för elen från solkraft i hamnområdet blir 512 

SEK/MWh, baserat på en investeringskostnad på 7000 SEK/panel (IRENA, 

2021), en livstid på 25 år och en ränta på 5 %. Dessa elkostnader är båda högre än 

de historiska elpriserna i SE3 området vilket i genomsnitt varit 322 SEK/MWh 

mellan 2012 och 2020 men är i nivå med de höga elpriser som uppmätts under 

2021 (559 SEK/MWh Jan-Nov).  

Tabell 14: Exempel på kostnadsbesparing för företagen m.h.a. närproducerad elektricitet 

Alternativ Med närproducerat Utan närproducerat 

Solkraft 13,56 MWp 0 MWp 

Vindkraft 0 MW 0 MW 

Batteri 0 MWh 0 MWh 

Lastfall hög last (industri) hög last (industri) 

Elanvändning 

Närproducerat 8656 MWh/år 0 MWh/år 

Nätel 18 681 MWh/år 27 337 MWh/år 

Totalt 27 337 MWh/år 27 337 MWh/år 

Elpriser4 

Närproducerat 678,5 SEK/MWh (Elspot + skatt) 

Nätel 740,5 SEK/MWh (Elspot + skatt + elnätsavgift) 

Elkostnader 

Närproducerat 12 675 kSEK/år 18 549 kSEK/år 

Nätel 20 244 kSEK/år 20 244 kSEK/år 

Totalt 32 919 kSEK/år 38 792 kSEK/år 

Energilagring 

Med hjälp av batteriet kan elöverskott från sol- och vindkraft lagras. Denna 

lagrade elektricitet används sedan när den lokala elproduktionen är låg. Detta 

leder till att utnyttjandet av den närproducerade elektriciteten ökar och 

användningen av nätel minskar vilket leder till reducerade elkostnader. I de 

simuleringar som utförts i denna studie har energilagret styrts på ett sätt så att den 

totala mängden använd nätel minimeras, men det hade också varit möjligt att styra 

energilagret för att minimera kostnaden för använd nätel. Simuleringarna visat att 

ett batteri på 100 MWh kan reducera användningen av nätel med 2168 MWh/år 

jämfört mot ett 10 MWh batteri (Tabell 3, fjärrvärme). Med en elnätsavgift på 62 

 
4 Elspot: 313,4 SEK/MWh; Energiskatt: 365 SEK/MWh; Elnätsavgift: 62 SEK/MWh 
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SEK/MWh innebär detta en kostnadsbesparing på 134 416 SEK/år. Kostnaden för 

batteriet är 3174 SEK/kWh (Cole, Frazier, & Augustine, 2021) vilket innebär att 

100 MWh batteriet har en förhöjd investeringskostnad på ca 286 MSEK jämfört 

mot om man endast bygger 10 MWh. Detta i sin tur leder till en extremt lång 

återbetalningstid på ca 2125 år (utan ränta). Förvisso är detta något av ett 

extremfall (ett mindre batteri hade sannolikt givit ett bättre utfall) men det kan 

konstateras att det sannolikt inte är ekonomiskt hållbart att använda batteriet för 

att minska användningen av nätel. 

Men det finns andra möjligheter för batteriet också. Eftersom det är energibolaget 

som äger batteriet i den här affärsmodellen hade ett möjligt alternativ varit att 

lagra elektricitet i batteriet då försäljningspriset av el är lågt och väntar tills 

elpriset är högt med att sälja den. På så vis kan intäkterna för elförsäljning höjas. 

En annan möjlighet som kan vara intressant för energibolaget är att använda 

batteriet för att erbjuda stödtjänster till elnätet. Ett exempel på en sådan tjänst är 

frekvensregleringen som bygger på att elektrisk kraft tillförs (eller tas bort från) 

elnätet efter behov för att stabilisera frekvensen till 50 Hz. En annan sådan tjänst 

är möjligheten att erbjuda ”black-starts” dvs. att man har en resurs för att starta 

upp elnätet igen efter ett strömavbrott. Stödtjänster är mycket viktiga för elnätets 

funktion och svenska kraftnät har visat att innebörden av dessa kommer bli allt 

viktigare framöver också (Svenska Kraftnät, 2021). Stödtjänster är även något 

som är viktigt för energibolag att kunna erbjuda och batteriet kan vara ett sätt att 

göra detta.  

Ytterligare en möjlighet som har illustrerats tidigare är hur batteriet kan användas 

för att minska effekttoppar och belastningen på nätet från effekttoppar. Inte endast 

energi utan även effekt har en kostnad och genom att minska effektkraven kan 

alltså kostnader reduceras. Det kostar mer att bygga elnätsanslutningar för högre 

effekt och det kan även vara långa ledtider innan någon byggnation kan ske. Så i 

stället för att bygga en kraftig elnätsanslutning mellan hamnområdet och det 

övriga elnätet är ett alternativ för energibolaget att bygga en mindre 

elnätsanslutning i kombination med batteri. Det finns ett exempel på detta i 

Uppsala där man har valt att konstruera en stor batteribank på 20 MWh som ska 

hjälpa till att jämna ut effektbehovet i väntan på att elnätet har byggts ut fullt. 

Batteriet är alltså en kortsiktig lösning i detta fall (Vattenfall, 2020).  

Trots batteriets många möjligheter är det i dagsläget sällan som tydliga, 

generaliserbara och ekonomiska case kan hittas för energilagring i stor skala. 

Detta är delvis på grund av batteriets höga kostnad men även på grund av en 

avsaknad av regelverk och marknader för energilagring. Stora batteribanker är i 

praktiken ännu mycket ovanliga, men ett välkänt exempel är Hornsdale Power 

Reserve i Australien på 30 MW och 119 MWh (vilket nyligen har uppgraderats 

med 50 % mer kapacitet) (NREL, 2019), (ABC, 2020). Hornsdale Power Reserve 

används främst för energihandel (att köpa el när den är billig och sälja när den är 

dyr) och som effektreserv för att stötta elnätet. Det används alltså inte i 

energilagringsyfte på det vis som har gjorts i denna studie. Hornsdale Power 

Reserve har framgångsrikt använts för att förebygga strömavbrott. Vid ett tillfälle 

under i 2017 när elproduktionen från ett kolkraftverk plötsligt blev otillgänglig 
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kunde batteriet inom millisekunder starta upp och ge kraft till elnätet tills dess att 

de långsammare kraftreserverna kunde starta upp (NREL, 2019).  

Attraktiv miljö 

Det nya hamnområdet är inte endast att betrakta som ett sätt att försöka minska 

klimatpåverkan och hitta smartare energilösningar. Ett tankesätt är att ett 

innovativ och hållbart energisystem skapar en attraktiv miljö för företag som vill 

ha en stark miljöprofil. Detta innebär att energisystemet kan vara ett sätt att 

attrahera företag, kompetens och investering till Uddevalla vilket sin tur skapar 

handel och arbetstillfällen i närområdet.  

Ett exempel på detta är Mariestads satsning ”ElectriVillage”. ElectriVillage är 

Mariestads kommuns arbete med att uppfylla klimatmålen i Agenda 2030 (United 

Nations, 2015) men det är även ett sätt att skapa förutsättningar för lokala företag 

att utvecklas och hitta nya affärer samt för företag från andra platser att etablera 

sig inom Mariestad (Mariestads Kommun, 2021). Inom ElectriVillage-arbetet har 

man bland annat byggt världens första självförsörjande vätgastankstation och man 

håller även på att bygga en förskola som är självförsörjande på energi. Dessa 

satsningar har, förutom att göra Mariestad till en mer hållbar kommun, lett till att 

Mariestad har fått stor uppmärksamhet inom Sverige och internationellt. 

Mariestad var den enda svenska kommunen som blev inbjuden till klimatmötet i 

Glasgow 2021 (Vätgas Sverige, 2021). 

På samma vis som man har gjort i Mariestad skulle kommunen i Uddevalla stödja 

energibolaget för att skapa ett energisystem som skapar uppmärksamhet och 

attraherar intresse och i retur få ett starkare näringsliv och fler arbetstillfällen i 

kommunen.  

Diskussion och slutsatser  

Inom ramen för detta har projekt har ett nollemissionskoncept för det framtida 

industri- och hamnområdet på Fröland/Västra hamnen i Uddevalla tagit fram. 

Konceptet exemplifierar tekniklösningar som skulle kan användas för att reducera 

emissionerna kopplade till hamnområdet. Detta inkluderar ett självförsörjande 

energisystem, en elektrifierad fordonsflotta, vätgasproduktion, olika alternativ till 

spannmålstorkning samt affärsmodeller. Som tidigare konstaterat finns det ännu 

mycket få konkreta bestämmelser kring hamnområdets framtida utformning. 

Nollemissionskonceptet illustrerar därför i detta stadie främst några av de 

möjligheter som finns för området, men också utmaningar som är kopplade till 

dessa. 

Energisystemet   

Resultatet från beräkningarna för energisystemet visar att det är teoretiskt görbart 

att täcka nästan 100 % av all energianvändning på området med hjälp av lokal 

energiproduktion och batterilager. Det har även visats att det finns potential att 

tillverka tillräckligt med vätgas för att täcka behovet den egna fordonsflottan om 

delar av den skulle ställas om till vätgasdrift.  
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Dessa resultat är dock att betrakta som ett teoretiskt optimum som under dagens 

omständigheter endast uppnås när många av verklighetens begränsningar 

försummas. Resultaten visar till exempel att för att kunna komma nära en 

egenförsörjningsgrad på 50 % eller högre krävs det vindkraft och att endast 

solkraft inte räcker till. Det är dock inte säkert att det är möjligt att bygga 

vindturbiner vid hamnområdet och detta skulle också betyda att ett helt 

självförsörjande energisystem inte är realiserbart. Det har även visats att det 

batterilager som krävs kommer till en mycket hög ekonomisk kostnad. Däremot 

har det också visats att det finns alternativ som kan ha en betydande inverkan och 

ändå är fullt realiserbara. Tydligast exempel är solpanelerna som skulle kunna 

täcka en betydande del av energibehovet till en relativt rimlig kostnad.  

En del av de val som gjordes angående utformandet av energisystemet hade 

kunnat görats på annat vis men sannolikt utan större påverkan på de övergripande 

resultaten. Exempelvis hade det varit möjligt att använda vätgas som 

energilagringsmedium istället för (eller i kombination med) batterier. Argumentet 

för att detta inte undersöktes är att energieffektiviteten för att omvandla el till 

vätgas och sedan tillbaka till el är låg och hade lett till stora energiförluster. Det 

ansågs därför som ett bättre alternativ att använda den vätgas som man kan 

producera direkt till fordon istället. Vidare argument för detta beslut är att rent 

emissionsmässigt är det bättre att använda vätgasen för fordonen då det där kan 

ersätta diesel (höga utsläpp) istället för att ersätta nät-el (relativt låga utsläpp). En 

situation då det hade kunnat vara värt att använda vätgas som 

energilagringsmedium är i de fall då säsongslagring är nödvändigt, vilket dock 

inte var fallet här. 

En sista punkt som bör nämnas är att förutsättning i denna studie har varit att el 

från elnätet inte anses som emissionsfri. Sådant är fallet idag och därför krävs det 

att vara självförsörjande på egenproducerad förnybar el för att kunna anse sig som 

emissionsfri. Målsättningen för Sveriges och Europas klimatmål är dock och att 

på sikt skall hela elnätet vara emissionsfritt. På så vis är det på sikt inte en 

nödvändighet att vara självförsörjande på el för att vara emissionsfri.  

Spannmålstorkning 

Resultaten visar att det finns intressanta möjligheter för spannmålstorkningens 

energiförsörjning. Det hade exempelvis varit möjligt att täcka en del av 

spannmålstorkningens energibehov med överskottsel från hamnområdets 

solpaneler förutsatt att denna överskottsel inte används till vätgasproduktion. Den 

möjlighet som verkar mest lovande ur ett rent ekonomiskt perspektiv är att 

använda fjärrvärme då energikostnaden för fjärrvärme är låg under 

sommarmånaderna då energibehovet är som högst. Dock måste det påpekas att 

den fjärrvärme som är tillgänglig inte produceras emissionsfritt och därför inte 

kan betraktas som del av nollemissionskonceptet. 

Transport på Fröland/Västra hamnen 

En elektrifiering av hamnens fordonsflotta hade ur ett rent tekniskt perspektiv 

delvis varit möjlig redan idag. Till antal utgörs fordonsflottan till stor del av små 
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till mellanstora truckar vilket det finns elektriska alternativ till redan idag. Flera 

sådana redan används i dagens hamn i Uddevalla. Dock är det de större truckarna 

och framför allt hjullastarna i hamnen som har det största energibehovet och även 

står för de största utsläppen. Ur ett energiperspektiv hade det varit möjligt att 

driva dessa fordon på batterier eller vätgas men det saknas ännu tydliga exempel i 

form av kommersiella produkter eller prototyper av sådana. 

Teoretiskt sett hade det inte heller varit ett större problem att förse dessa fordon 

med energi i form av vätgas eller elektricitet att ladda batterierna med. Fordonens 

användningssätt gör att då har relativt få drifttimmar per år vilket i sin tur leder till 

en låg total energiförbrukning. Resultaten från studien av fordonsflottan i 

Uddevalla hamn visar att i genomsnitt 108 kg H2/dag borde räcka.   

Vätgasproduktion i hamnområdet 

Beräkningarna för energisystemet visade att det i vissa fall kan finnas gott om 

överskottsel vilket hade kunnat användas för att producera vätgas via elektrolys. 

Det visades att det skulle kunna produceras flera hundra ton vätgas i vissa fall 

men då återigen under antagandet att vissa praktiska begräsningar kan försummas. 

Den närmare studien som sedan inkluderade dessa begränsningar visade att det i 

realiteten inte är realistiskt att producera så mycket vätgas. Det visades att det är 

möjligt att tillverka tillräckligt med vätgas för att förse det förväntade 

vätgasbehovet i Uddevalla men att det är svårt att göra det med endast 

överskottsel, framförallt om det inte finns vindkraft. Om man däremot tillåter sig 

att använda nätel för vätgasproduktionen är det möjligt att producera samma 

mängd vätgas till ett mycket lägre pris och ändå med en andel på 25 – 75 % av 

elen som kommer direkt från förnybara källor. 

Affärsmodeller 

Det finns inga tydliga affärsmodeller för nollemissionskonceptet. Detta beror på 

flera faktorer. Energisystemet exempelvis har behandlats som en helhet men kan i 

verkligenhet komma att vara uppdelat i flera delar som ägs av olika aktörer. Hur 

det är uppdelat och vilka aktörerna är okänt, men det skulle exempelvis kunna 

handla om olika företag som äger lokaler inom hamnområdet och därmed även 

solpanelerna på dess tak. Ägandeskapet och storleken på energisystemet påverkar 

hur handeln av energi får gå till och vilka affärsmodeller som är möjliga.  

En annan anledning är att delar av nollemissionskonceptet bygger på teknologi 

som inte är kommersiellt mogen i stor utsträckning och därför gör det mycket 

svårt att hitta realistiska och lönsamma affärsmodeller. Ett exempel är batteriet 

som har en alldeles för hög investeringskostnad för att man skall kunna räkna hem 

insparade energikostnader. 

Med detta sagt finns det ändå många värden som nollemissionskonceptet skulle 

kunna skapa, både rent ekonomiska och andra ”mjuka värden”. Tydligast är 

återigen solpanelerna vilka skulle kunna leverera miljövänlig el till ett relativt 

rimligt pris. Möjligheten finns också att genom de lösningar som 

nollemissionskonceptet föreslår kan hamnområdet profileras som en plats för 
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innovation och framsteg. Detta kan attrahera företag och investering vilket i sin 

tur skapar arbetstillfällen för närområdet.  

Vidare steg 

Byggnationen av det nya hamn- och industriområdet på Fröland är redan idag 

under full gång. Något fullständigt nollemissionskoncept kommer inte kunna 

realiseras i första taget då mycket av den teknologi som krävs för detta ännu inte 

är kommersiellt tillgänglig eller praktiskt realiserbar. Dock har detta projekt visat 

att det finns åtgärder som kan vidtas redan idag för att göra hamnområdet mer 

hållbart och för att förbereda det att på sikt bli emissionsfritt.  

Från resultaten i detta projekt dras slutsatsen att upprätta solpaneler på taken av 

lokaler och byggnader i hamnområdet är den åtgärd som är mest realiserbar i 

förhållande till klimatnytta. Den åtgärd som rekommenderas att är att när nya 

byggnader och lokaler upprättas på området bör dessa redan från 

konstruktionsstadiet vara anpassade för att ha solpaneler på taken. Exempelvis 

genom att taken till byggnader byggs (rätt lutning och väderstreck) på ett sådant 

vis att det gynnar solpanelerna. Effekten av denna åtgärd är att de mest 

gynnsamma möjliga förutsättningarna för solelsproduktion uppnås i hamnen 

samtidigt som det skickar en signal till omvärlden att hållbarhet inte endast är en 

eftertanke utan en prioritet. Utöver att anpassa byggnaderna för solpanelerna 

rekommenderas andra ”energismarta” åtgärder, t.ex. att se till att byggnader och 

lokaler är väl värmeisolerade för att minimera energiförbrukningen.  

Det krävs vidare arbete för att närmare undersöka de verktyg som finns och de 

legala aspekterna kopplade till hur Uddevalla kommun kan påverka 

konstruktionen och utformandet av byggnaderna i området. Det krävs även en 

undersökning kring affärsmodeller och ägarskap specifikt för solpanelerna på 

taken. Exempelvis om det är möjligt att Uddevalla energi kan äga solpanelerna 

trots att taket tillhör en annan verksamhet.  

Nästa rekommenderade åtgärd är att man söker möjligheter för hamnområdet att 

vara värd för i demonstrations- och pilotprojekt som är relevant för 

nollemissionsmålet, exempelvis olika elektrifierade hamnfordon. Som konstaterat 

saknas mycket av den nödvändiga teknologin för att förverkliga fullständigt 

nollemissionsområde. En strategi är därför att vara en drivande aktör bakom 

utvecklingen till dessa teknologier. Hamnområdet kan vara den plats där olika 

aktörer för möjligheten att testa och demonstrera sina nya teknologier. Ett 

exempel på detta i en annan svensk hamn finnes i Helsingborg som är bland de 

första i världen att köra en helt elektrifierad terminaltraktor (Transportnytt, 2020). 

Uddevalla kommun är redan idag med i Port SoHy - Ports using hybrid solar-

battery-hydrogen energy systems, ett Brobyggarprojekt inom Interreg ÖKS med 

syfta att etablera ett samarbete i värdekedjan för att bidra till utvecklingen av nya 

energilösningar, säkerställa tillgång till grön el och minska utsläppen i 

hamnområden och till sjöss. Ett framtida genomförandeprojekt kommer fokusera 

på hybridlösningar och smarta system, där energiproduktionen kommer från 

solenergi och lagras i vätgas och batterier.   
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För att påverka framtida byggnaders utformning och miljöpåverkan finns det från 

stadsplaneringshåll också möjlighet att ställa vissa krav i samband med 

markanvisningarna. Exempel på detta kan vara hur en tänkt etablering tillgodoser 

kommunens ambitioner med rätt aktörer i en etablering, eller hur kommunen 

genom en markanvisning når framgång med sina utmaningar- som i detta fall är 

energiförsörjning, hamnens utveckling med logistik och att minska klimatavtryck. 

Kommunen kan med särskilda villkor bedöma hur väl en exploatör kan bidra till 

kommunens utveckling på längre sikt.  

Kommunens tänkta ingång inför det kommande markanvisningsarbetet på Fröland 

är att fördjupa kunnandet kring de juridiska frågeställningarna och lösningar på 

regulatoriska sammanhang. Vidare krävs fördjupad kunskap om tekniska 

systemlösningar, finansiella analyser och i slutändan hitta lämpliga 

affärsmodeller. Analys och riskavvägningar bör också ingå samt en roadmap för 

investeringar för att nå ett nollemissionsområde. 
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