SLUTRAPPORT

H2Skåne

Vätgassamverkan i Skåne

Vi samverkar kring vätgas i Skåne!

H2-Solution

teberg hydrogen solution
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”Antingen finner vi en väg,
eller så gör vi en”

1. Sammanfattning
Projektet Vätgassamverkan i Skåne har haft som syfte
att stödja utvecklingen mot ett hållbart samhälle - en
process som naturligtvis tar mer än 3 år. Vi ser dock
tydliga tecken på att vårt arbete redan givit resultat
och i slutet av projektet märks det att vi fyllt en mycket
viktig funktion. Vi har bland annat svarat på frågor om
vätgas och hjälpt till att hitta information samt svarat
på frågor om var man kan söka finansiering och vilka
de ledande företagen som arbetar med vätgas är.

utvecklas. Forskning från Chalmers Tekniska Högskola
om hur ny teknik integreras i samhället visar på att det
är ytterst viktigt att få demonstrationsprojekt på plats
för att främja utvecklingen av vätgas. Just Sverige
och Skåne har särskilt goda förutsättningar för detta
och därför glädjer det oss att SP- Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut nu bestämt sig för att storsatsa på
området och med bas i Lund affärsutveckla delarna
där de kan konkurrera internationellt.

Vi ser också ett ökat intresse för demonstrationsprojekt, då planer för flera demon i Skåne nu sätts i
verket och än fler diskuteras med olika tidhorisont. På
sikt kommer vårt arbete leda till en tillväxt för Skåne,
då marknaden kring vätgas och bränsleceller ständigt
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1.1 Information, Inspiration och
nätverksbyggande
När vi startade projektet blev vi överväldigade över
hur mycket information och inspiration som krävs
för att rulla igång projektet. Fokus för första året blev
därför nätverksbyggande och informationsspridning
om vätgasens möjligheter.
Allteftersom projektet fick mer uppmärksamhet,
fick vi nya möjligheter att föreläsa. Bäst genomslaskraft med våra framträdanden var Almedalen 2011 i
Öresundshuset, Bryssel 2010 HyRamp (nu HyER) och
Framåt Skåne 2020 Malmö 2011. Efter föreläsningarna
märktes det att intresset för vätgas hade vuxit sig
starkare, vi fick allt fler frågor att besvara.
En annan seger var att vi samarbetspartners gemensamt lyckades locka hit den nordiska konferensen
”Nordic Hydrogen and Fuel Cell”. Detta har satt Malmö
på den internationella kartan för vätgas. Som en följd
av detta gjordes ett reportage om H2Skånes arbete i
den viktiga branschtidningen FuelCell Today.

Arikel i FuelCellToday där H2Skåne uppmärksammades.

1.2 Demonstration
Under 2011 fokuserade vi i Vätgassamverkan i Skåne
på demonstrationsprojekt, vilket har varit en mycket
stor utmaning. Ett av de största demonstrationsprojekten vi arbetade med har ännu inte kommit på
plats, men planerna fortskrider. Däremot kan vi med
glädje berätta att bränslecellsbilar kommer levereras
till Skåne våren 2013 i projektet Next Move. Vi i
Vätgassamverkan i Skåne har medverkat till att
få projektet på plats.

På Vätgas Sveriges årsstämma stoltserade vi med en Hyundai ix35
på Falkenberg gator.

I projektet har vi vid flera tillfällen haft möjlighet är provköra/
provåka tysta bränslecellsbilar.
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1.2.1 Stationära bränsleceller
Vi lyckades få till en demonstration med stationära
bränsleceller i projektet Comfort Power, eller den så
kallade framtidens villapanna. För att visa upp Comfort
Power genomfördes en lyckad turné till Skånes 4
hörn där vi berättade om villapannan, vätgas och
synergieffekter med andra förnybara källor. Vi valde
även att belysa vilka möjligheter med vätgas det
finns inom respektive kummun. Turnén avslutades
med ett studiebesök hos Catator, där besökarna fick
se Comfort Power live tillsammans med flera olika
bränslecellssystem.

Även under studiebesöket till Japan tittade vi på stationära
bränsleceller.

1.2.2 Småskalig bränslecellsteknik
För att kunna visa upp bränsleceller i mindre skala har
prototyper av mobilladdare med bränsleceller samt
en radiostyrdbil köpts in. Dessa har använts flitigt
både på föredrag och konferenser, till exempel föredraget på EU-konferensen Framåt 2020, utbildningen
på Lunds Energi och konferensen Skånes Energiting
2012. Med hjälp av de mobila bränslecellsprylarna har
vi kunnat väcka ännu större uppmärksamhet och
intresse för vätgas.

Mobilladdarna Power-Trekk från myFC visas upp i H2Skånes
monter på Skånes Energiting 2012.

En radiostyrd bil utrustad med bränslecell demonstreras både på
möten och konferenser.
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1.2.3 Vätgasdriven cykel
Även en vätgascykelprototyp har kunnat demonstreras tack var projektet Hydrobike som Vätgassamverkan i Skåne initierat. Syftet med projektet är att
sprida kunskap om vätgas i Skåne för att påskynda
omställningen till ett hållbart samhälle. Cykeln är
ingen färdig produkt utan ett enkelt sätt att visa upp
bränslecellstekniken. Tanken är att prototypen ska
vidareutvecklas i flera faser för att på sikt möjliggöra
tillverkning av vätgasdrivna produkter i Skåne.

Förutom Vätgassamverkan i Skåne har Region Skåne, C4-idéforum,
Chalmers, Vätgas Sverige och MyEco medverkat i
projektet Hydrobike.

Anna Alexandersson tar en första tur med Hydrobike.

1.2.4 Bränslecellsbilar
Vid flera tillfällen har vi lyckats få tag i bränslecellsbilar för att demonstrera, vilket har varit en viktig
del i strävan efter att få fler att verkligen ta till sig
tekniken. Första året var det nästintill omöjligt att få
tag i en bränslecellsbil, men tack vara Sverker Dahls
enträgna arbete på Mercedes-Benz Sverige visade vi
upp en Mercedes F-Cell B-class på Skånes Energiting.
Åren därpå har det varit lite enklare att få tag i bränslecellsbilar då projektet SHHP- Scandinavian Hydrogen
Highway Partnership har fått låna två Hyundai ix35
med bas i Köpenhamn.

Hyundai ix35 väckte stort intresse under Vätgas Sveriges
årsstämma i Falkenberg 2012.

2010 får Skåne och konferensen Skånes Energiting för första gången besök av en bränslecellsbil, i form av en Mercedes F-Cell.B-class.
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2. Kommunikation
Arbetet med kommunikationsverktyg tog fart en bit
in i projektet och vi tog fram grafisk profil, broschyr
och hemsida. Under samma period arbetade vi med
de långsiktiga strategierna för vätgasarbetet i Skåne.
Vi har även lyckts synas med monter på Ekocentrum
Syd och på Skånes Energiting. Dessutom har vi hållit
många presentationer och medverkat på olika event
för att synliggöra projektet och vårt arbete.
I vårt kommunikationsarbete har vi alltid lyft fram den
Europeiska regionala utvecklingsfonden.

En broschyr om vätgas och det skånska samarbetet.
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3. Samverkan och tillväxt har genomsyrat projektet
Vi har varit mycket öppna för samarbeten och aktivt
arbetat för att hitta nya partnerskap både med de
företag och organisationer som vi naturligt kommer
i kontakt med på Energikontoret Skåne men också
andra intressanta aktörer i regionen. Vårt samarbete
med Vätgas Sverige har varit en stark grundpelare i
projektet och även samverkan med Region Skåne,
Malmö Stad och Catator har varit av stor betydelse.
Vi har även haft ett gott samarbete med Hultenberg

För att inhämta kunskap om stationär bränslecellsteknik
anordnades tillsammans med Catoator och Malmö stad
ett studiebesök till Japan.

Solution, Lunds Energikoncernen och E.ON. När vi
har genomfört olika aktiviteter har vi samarbetat
med olika parter och några som kan nämnas är
Energirådgivarna i Skåne, HMSkåne, Solar Region Syd,
Biogas Syd, Sustainable Business Hub, Invest in Skåne,
Kanadensiska Ambassaden, Scandinavian Hydrogen
Highway Partnership, Lunds Tekniska Högskola
SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Vätgassamverkan i Väst och HyER.

3.1 Samverkan fortsätter
Vätgassamverkan i Skåne bjöd in till en resa för att
besöka Iceland New Energy samt se en vätgastankstation. Man passade också på att besöka ett termiskt
kraftverk och några sevärdheter som exempelvis
Tingvalla, där den första demokratin i norden kom
till. Tanken med resan var att locka nyckelpersoner
i Skåne att sätta sig in i vätgasfrågan och samtidigt
bygga upp en relation med dem. Dessutom ville vi
fördjupa relationen mellan Skåne och Iceland New
Energy.
Islandsresan har redan gett resultat. Landskrona
kommun kommer under hösten att arbeta med
förstudier kring att bygga en vätgastankstation samt
inköp av fordon. I Malmö har pågående projekt inom
vätgas fått en extra skjuts och många knutar har lösts
tack vare dessa personers nya insikter i vätgasfrågan.

Bådepolitiker och tjänstemän från Landskrona och Malmö deltog.,
samt Energikontoret Skåne.
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5. Examensarbete med fokus på vätgas
Examensarbetet hos Vätgassamverkan i Skåne ledde
till jobb för Alexandra Nikoleris som nu arbetar på
Energisystem på Lunds Tekniska Högskola. Alexandra
dimensionerade en småskalig produktionsenhet för
vätgas som drivs av solceller. Hon hade Anna
Alexandersson som handledare, examinator var

professor Lars J. Nilsson, som fick upp intresset för
vätgas tack vare examensarbetet. Därefter genomfördes ytterligare ett examensarbete och viss utredning kring vätgas i industrin görs nu av Energisystem
på Lunds Tekniska Högskola.

6. Långsiktighet – H2Skåne lever vidare!
Varumärket H2Skåne togs fram som en igenkänningssymbol för det skånska vätgasarbetet. Varumärket ska
verka som en långsiktig kraft för vätgasen i Skåne även
efter projektslut. Uppbyggandet och tankarna kring
H2Skåne går hand i hand med kommunikationsarbetet och strategimöten med de viktigaste aktörerna.

arbetet med att SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har etablerat sig i regionen och startar en
ny vätgassatsning som ska ledas av Anna Alexandersson. Ett gott samarbete för att få in H2Skånes nya
personal i arbetet har redan påbörjats och tillsammans
ger detta nya möjligheter för vätgasen i Skåne.

Vi kan nu stolt presentera att H2Skåne fortsätter
som en del av Energikontoret Skåne och att nya
medarbetare är på plats för att bära H2Skånefanan. Både Hydrobike och HyTrEc samt Next
Move fortsätter efter Vätgassamverkan i Skånes
projektslut och minst två nya demonstrationsprojekt
är på gång. Det finns också viss finansiering till den
regionala utvecklingen samt till underhåll av nätverket,
vilket vi upplever som en seger. Dessutom förstärks
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7. Slutsatser
Projektutvärdering har gjorts av flera styrgruppsmedlemmar samt projektledaren och slutsatsen är
att vi i projektet har lyckats uppnå de primära målen
som eftersträvats. Vi har åstadkommit en regional
förändring i attityder och kunskap om vätgas och
bränsleceller.
Det har också initierats flera projekt med vätgas och
bränslecellsinnehåll som fortsätter efter projektslut.

Internutbildning på Luns Energi följt av provkörning av radiostyrd
bil med bränsleceller.

Flera demonstrationsprojekt lever kvar efter projektslut, dock inväntar vi fortfarande det största projektet.
Dessa kommer stötta den begynnande marknadsutvecklingen kring vätgas och bränsleceller i Skåne. Vi
inser att det är viktigt att någon stöttar utvecklingen
med de mjukare frågorna såsom nätverksträffar och
kunskapsutbyte när det gäller att föra in ny teknik i
samhället. Vår slutsats är att H2Skåne fyller en viktig
funktion.

8. Uttalanden om Vätgassamverkan i Skåne

– För Energikontoret Skåne har Vätgassamverkan i Skåne inneburit att vi har kunnat
fördjupa oss inom ett nytt verksamhetsområde. Det har inneburit att det knutits
många nya kontakter och skapats samarbeten mellan företag och organisationer. På
sikt är det mycket troligt att vätgas kommer
ha en viktig roll i omställningen till ett hållbart
energisystem. För energikontoret har det
varit mycket positivt att kunna påverka
och vara pådrivande i en fråga där det
finns stor potential för framtida utveckling.

– Vätgassamverkan i Skåne är ett
bra exempel på hur en region
som vågar satsa på ett nytt och
lovande område, kan skapa en
positiv snöbollseffekt där aktiviteterna ökar och tillväxten tar
fart.

– Att ersätta de icke förnybara energislagen är ett långt och komplicerat arbete
där det inte finns EN lösning på alla
problem. Projektet Vätgassamverkan
Skåne har bidragit till att öka förståelsen och
kunskapen om denna tuffa utmaning och
samtidigt påvisat hur vätgas och bränsleceller kommer utgöra en av de tekniker
som i synergi med solceller, vindkraft,
biogas, batterier etc. faktiskt kan erbjuda
förutsättningarna för ett hållbart samhälle.
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– Tack vare den långsiktighet som Region
Skåne uppvisat i sin satsning på vätgas
och bränsleceller har projektet Vätgassamverkan i Skåne kunnat säkra europeiska
medel och på så vis ytterligare växla upp
initiativet på ett förträffligt sätt. Resultatet är
att vi nu har en region som kan visa upp flera
nya och spännande projekt och aktiviteter
med stor potential att skapa både nya jobb
och hållbarare energisystem och transporter.

– Genom att projektet genomförts i
nära samarbete mellan de berörda
företagen, kommunerna, föreningarna,
högskolorna m.fl. i Skåne, så har goda
idéer och möjligheter kunnat snappas
upp och tas vidare på ett effektivt sätt.
Ett exempel är den Nordiska Bränslecellskonferensen som lockades till
Malmö tack vare projektet.

– Att projektet genomfördes med Energikontoret Skåne som huvudkvarter har varit
oerhört värdefullt i det praktiska arbetet.
Deras samlade specialistkompetenser inom
energi och transport har givit projektet
förankring i de regionala sammanhangen
och möjliggjort en bättre informerad
och därigenom effektivare styrning av
projektet. Detta har även stärkts av det
positiva och konstruktiva samarbetet mellan
Energikontoret Skåne och Vätgas Sverige.

– Att arbeta med Vätgassamverkan i Skåne har gett mig en större förståelse
för olika aktörers prioriteringar, värderingar och organisationsformer. Från
projektet tar jag med mig en djupare förståelse för hur samhället fungerar.
Jag vill avvsluta med att tacka alla samarbetspartners och alla som har
medverkat till att Vätgassamverkan i Skåne har blivit ett lyckat projekt.

/ Anna Alexandersson
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