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Vattenfall och Preem går vidare med 
samarbetet kring fossilfri vätgas till 
biobränslen 
 
Det finns mycket goda förutsättningar för en elektrolysanläggning i 
Lysekil för vätgasproduktion till biobränsle. Det visar resultaten från 
studien som pågått under våren. Utsläppen av koldioxid kan minska 
med minst 80 procent för vätgas som produceras fossilfritt istället för 
med fossila råvaror. Nu ska en första anläggning på i storleksordningen 
50 megawatt utredas.  
 

Preem och Vattenfall påbörjade i januari en strategisk analys om vilken roll fossilfri 
vätgas från elektrolys, producerat med fossilfri el, kan spela för Preems möjligheter 
att tillverka biobränslen i stor skala. Resultaten är mycket lovande för att kunna öka 
Preems produktion av biobränslen kommande årtionde. 
 
Arbetet går nu vidare med att utreda en första elektrolysanläggning på Preems 
raffinaderi i Lysekil på i storleksordningen 50MW med ambitionen att ta nästa steg 
under våren 2022. Anläggningens årliga energiförbrukning skulle i sådana fall kunna 
motsvara mellan 10.000 till 20.000 eluppvärmda villor under ett år.  
 
Preems mål att producera cirka 5 miljoner kubikmeter biodrivmedel till 2030 kan 
reducera transportutsläppen med upp till 12,5 miljoner ton koldioxid, motsvarande 
omkring 20 procent av Sveriges totala utsläpp. Denna produktionsomställning kräver 
storskalig försörjning av vätgas där en utbyggnad av en eller flera elektrolysörer kan 
spela en viktig roll. 
 
– Preem är mitt i en mycket ambitiös omställningsresa och fossilfri vätgas är en 
intressant teknik som kan skapa möjligheter för en ökad och hållbar produktion av 
biodrivmedel, säger Peter Abrahamsson, chef Hållbar utveckling på Preem. 
 
Storleken på en första anläggning styrs av möjligheten att skala upp 
biobränsleproduktionen och möjligheten att ta ut mer effekt från elnätet, vilket 
påverkar tidplan och kostnader. Tidpunkten för när en anläggning kan vara på plats 
beror på flera faktorer, bland annat hur lång tid miljöprövningsprocessen tar. 
 
– Det är mycket lovande att fossilfri el har potential att ersätta fossila råvaror och 
därmed minska utsläppen från Preems vätgastillverkning när produktionen av 
biobränsle ökar. För att klara Sveriges klimatmål är det avgörande att genom 
partnerskap hitta lösningar för att ställa om industriprocesser med lägre 
koldioxidutsläpp, det går också helt i linje med Vattenfalls mål att möjliggöra ett 
fossilfritt liv inom en generation, säger Andreas Regnell, strategichef Vattenfall. 
 
 
Fakta om vätgas kopplat till drivmedelsproduktion: 

 

https://www.facebook.com/vattenfallSE/
https://www.instagram.com/vattenfallsverige/
https://www.youtube.com/user/vattenfall
https://www.linkedin.com/company/5317/
https://twitter.com/vattenfall_se
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• Vattenfall och Preem utreder storskalig produktion av fossilfri vätgas i Lysekil. 

• Vätgas behövs i tillverkningen av biobränslen eftersom bioråvaran 
(restprodukter från skogs- eller livsmedelsindustrin) innehåller syreatomer 
som behöver bearbetas bort. 

• Vätgas används i stor skala på raffinaderier och har traditionellt framställts 
baserat på fossila råvaror, främst naturgas och andra kolväten. 

 
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Henrik Svensson, pressekreterare, 070-271 11 32, henrik3.svensson@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 
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 cirka 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 2020 var Preems omsättning 68,2 miljarder SEK 
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