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Vattenfall och Preem utreder storskalig 
produktion av fossilfri vätgas i Lysekil 
 
Vattenfalls och Preems samarbete om att producera fossilfri vätgas för 
biodrivmedelsproduktion tar nu nästa steg. Nu inleds en studie med syfte att 
undersöka möjligheterna att bygga en storskalig produktionsanläggning vid 
raffinaderiet i Lysekil. 
 
Preems mål att producera 5 miljoner kubikmeter biodrivmedel till 2030 kan reducera 
transportutsläppen med upp till 12,5 miljoner ton koldioxid, motsvarande ca 20 procent av 
Sveriges totala utsläpp. Denna produktionsomställning kräver storskalig försörjning av vätgas.  
 
Med anledning av detta har Vattenfall och Preem beslutat att undersöka möjligheterna att 
försörja Preems vätgasbehov med fossilfri vätgas från storskalig elektrolys av vatten. Studien, 
som utöver vätgasproduktion, även utreder raffinaderiets framtida elförsörjning, ska vara klar 
redan till sommaren. Om studien visar på goda förutsättningar kan nästa steg bli att förbereda 
byggandet av en första elektrolysanläggning vid raffinaderiet i Lysekil i storleksordningen 200-
500MW. 

 
– Ökad produktion av biodrivmedel är en hörnsten i Preems övergripande och långsiktiga 
affärsstrategi. Parallellt arbetar vi hårt med att minska utsläppen i produktionen. En satsning på 
fossilfri vätgas skulle kunna skapa möjligheter för ökad biodrivmedelsproduktion samtidigt som 
vi minskar utsläppen vid våra raffinaderier, säger Peter Abrahamsson, Chef Hållbar Utveckling 
på Preem. 
 
– Vi ser mycket positivt på vårt partnerskap och att ta nästa steg med Preem. Fossilfria 
transporter är ett av de viktigaste områdena för att komma åt en tredjedel av Sveriges 
koldioxidutsläpp. Partnerskap och elektrifiering med fossilfri vätgas är avgörande för att skapa 
ett fossilfritt samhälle, säger Andreas Regnell, strategichef Vattenfall. 
 
Preem är Sveriges största drivmedelsproducent med en framträdande roll i omställningen till 
mer förnybara drivmedel. Vattenfall är Sveriges största elproducent och har som mål att hjälpa 
sina kunder och samhället att minska utsläppen av växthusgaser och möjliggöra ett fossilfritt liv 
inom en generation. Fossilfri vätgasproduktion genom elektrolys är en av flera lösningar som 
undersöks för att minska utsläppen vid Preems raffinaderier.  
 
Sveriges klimatmål innebär att koldioxidutsläppen från transportsektorn ska minska med 70 
procent till 2030 vilket innebär att produktionen av förnybara drivmedel måste öka avsevärt. För 
att nå målet behövs både mer el och biodrivmedel till befintlig fordonsflotta. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Magnus Kryssare, pressekreterare, 076-769 56 07, magnus.kryssare@vattenfall.com  
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com 
 
Preems pressavdelning, 070-450 10 01, press@preem.se 
 
Vattenfall 
Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, 
levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och 
samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi 
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omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och 
klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma 
främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall ägs av den 
svenska staten. För mer information: corporate.vattenfall.se  
 
PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart 
samhälle. Senast år 2030 ska Preem producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel, och 
senast 2045 ska vi vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Preems raffinaderier räknas till de mest 
moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner 
kubikmeter per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och 
varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till 
företag och privatpersoner. Vi har ett rikstäckande servicenät med drygt 520 tankställen för privat- 
och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För 
helåret 2019 var Preems omsättning 96 miljarder SEK. 
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