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ABB, Uniper Sverige och Luleå hamn 

samarbetar i satsning på vätgas i 

norra Sverige 

ABB Sverige, Uniper Sverige och Luleå Hamn planerar att etablera en vätgas-

hubb i Luleå för att utveckla vätgasekonomin i norra Sverige. Nu meddelar 

Energimyndigheten att det gemensamma projektet Botnialänken H2, med 

ambition att länka samman framtidens fossilfria industrier, har gått vidare i 

den pågående europeiska urvalsprocessen för statlig medfinansiering av nat-

ionella vätgassatsningar. 

”Vätgasen har potential att bli nyckeln till industrins energi- och klimatomställning, och är en viktig möj-

liggörare för de industrisatsningar vi just nu ser i norra Sverige”, säger Björn Jonsson, affärsområdes-

chef Process Automation på ABB Sverige. ”Men för att uppnå fossilfrihet på riktigt måste vi se till hela 

värdekedjan, vilket är precis det vårt projekt syftar till. Beskedet från Energimyndigheten är första steget 

för att nå dit.”  

Genom etablering av en storskalig elektrolysanläggning ska Botnialänken H2 primärt förse den marina 

sektorn med fossilfri vätgas, där överskott exempelvis kan gå till norrländska industriföretag. Utöver 

vätgasproduktion kommer det att finnas en infrastruktur för lagring och distribution i området runt Lu-

leå hamn, vilket öppnar upp för flera olika systemnyttor. Bland annat möjliggör Botnialänken H2 sjöfar-

tens omställning och förflyttning av godstransporter från land till sjövägen, och har på sikt potential att 

bli navet för vätgas som en ny svensk exportvara. Därtill kan restvärmen från vätgasproduktionen kanali-

seras via Luleås fjärrvärmenät och skapa ytterligare användning av vätgasen.   

”Gruv- och stålindustrin ställer om, fordonstillverkarna likaså, och då måste transportsträckan från stål-

verket till bilfabriken också vara fossilfri. Botnialänken är precis vad det heter – länken som kopplar sam-

man delarna i kedjan och ser till att fartygstransporterna är smarta och fossilfria”, säger Henrik Vuori-

nen, vd Luleå Hamn. 

Vätgas gör det möjligt att lagra, transportera och tillhandahålla energi från fossilfria källor, och är en 

teknik som funnits länge. I takt med att fossilfria energikällor blir billigare och vätgastekniken blir bättre, 

har vätgasen potential att bli en viktig del av såväl klimatomställningen som framtidens energisystem. 

För att vätgasen ska kunna bli den möjliggörare för klimatomställningen den har potential till måste om-

ställningen ske skyndsamt. Då behövs samarbeten företag emellan, liksom mellan offentlig och privat 

sektor, kombinerat med omfattande offentliga och privata investeringar.  

”Botnialänken uppfyller alla de kriterier som Uniper har identifierat som framgångsfaktorer för att vi ska 

gå in i vätgasprojekt. Starka partners där vi gemensamt sätter tydliga mål, möjligheter till nationell eller 

EU-stödd finansiering, och möjlighet att koppla ihop flera värdekedjor för en ökad systemnytta”, säger 

Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige. 



 

Sverige anslöt 2020 till de sammanlagt 22 EU-länder tillsammans med Norge som via EU-initiativet IPCEI 

Vätgas åtar sig att medfinansiera vätgasprojekt i näringslivet med syfte att främja EU:s framtida vätgas-

ekonomi och accelerera klimatomställningen. Genom en europeisk urvalsprocess kvalificerar sig projekt 

för statlig medfinansiering, där de nationella regeringarna står för och därmed avgör finansieringens 

omfattning. Parallellt med deltagandet i IPCEI Vätgas har Sveriges regering gett Energimyndigheten i 

uppdrag att ta fram en nationell vätgasstrategi, för att ta fram förslag till åtgärder för att utveckla och 

tillvarata vätgasens möjligheter, samt underlätta omställningen till fossilfrihet.  

”Med de förbättrade förutsättningarna att ersätta fossila bränslen med vätgas växer en ny industri fram, 

med efterfrågan på nya produkter, tjänster och systemlösningar. Det innebär stora möjligheter för ABB, 

för industrin och för framtidens arbetstillfällen, som vi har störst chanser att gripa om vi tar initiativet 

tidigt. Då behövs både ekonomiska incitament och en tydlig strategi från offentligt håll”, säger Björn 

Jonsson. 

ABB möjliggör övergången från koldioxidbaserade bränslen till vätgas genom sin expertis och portfölj av 

system, produkter, tjänster och digitala lösningar. Företaget samarbetar med kunder, partners och lag-

stiftare för att bygga upp hela ekosystemet för vätgas - från viktiga teknologisamarbeten för att ut-

forska storskaliga fossilfria produktionssystem, till en ny produktionsanläggning för grön vätgas i Frank-

rike, tillsammans med utveckling av bränsleceller i megawatt-storlek för att driva stora havsgående 

fartyg. 

I Asien och Stillahavsområdet stöttar ABB projektet Hydrogen Energy Supply Chain (HESC) som syftar till 

att producera vätgas på ett säkert och effektivt sätt i Australien och därefter transportera den till Japan 

i en av de första satsningarna i världen på att kommersialisera väteförvätskning och transporter. ABB 

arbetar också med Hydrogen Optimized för att utveckla en integrerad lösning som stöttar använd-

ningen av vattenelektrolysteknik med hög strömstyrka i storskaliga produktionssystem för grön vätgas 

för tillämpningar inom sektorer som kemi, energi och transport. 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och 

industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med 

produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver tekni-

kens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som 

sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 

100 länder. 

Uniper är ett internationellt energibolag med ungefär 11 000 medarbetare och verksamhet i mer än 40 

länder. I Sverige är vi ungefär 1000 medarbetare. Som en del av globala energikoncernen Uniper, är vi i 

Sverige en stor elproducent för industri och samhälle – och garant för trygg och stabil elförsörjning. Vi 

har produktionsanläggningar runt om i landet med fossilfri vattenkraft och kärnkraft samt ansvar för 

Nordens största topp- och reservkraft. Svenska bolag inom Uniper är huvudsakligen registrerade med 

Sydkraft som del av företagsnamnet. www.uniper.energy 

Luleå Hamn är den nordligaste av Sveriges fem Corehamnar. Hela 90 procent av EU:s järnmalmsprodukt-

ion har anknytning till Luleå Hamn som av EU valts ut som en strategisk prioriterad hamn för att säker-

ställa råvaruförsörjningen av malm och stål. 
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