
Hela Sveriges forsknings-
och innovationspartner



Fakta om RISE-koncernen

• Finns över hela Sverige – och lite till.

• 2 700 medarbetare, varav 30 % disputerade forskare. 

• Omsatte 2018 3 miljarder SEK. 

• Driver över 100 test- och demonstrationsmiljöer, öppna för företag 
och lärosäten
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”Industriforskningsinstituten ska vara 
internationellt konkurrenskraftiga och verka för 
hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka 
näringslivets konkurrenskraft och förnyelse.” 

Utdrag ur Forskningsproposition 2016/17:50 
(Kunskap i samverkan)
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Ägarens uppdrag till RISE



Gaffeltruckar

Motorcyklar

Ubåtar

Cyklar

Back-upp kraft  

Mikro-CHP Batteriersättning i elektronik 

Telefon- och elektronikladdare

Bilar

Bussar

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR VÄTGAS OCH 
BRÄNSLECELLER

Energilagringsystem



VÄTGAS I ENERGISYSTEMET



 Bara vattenånga från avgasröret

 Lång räckvidd

 Snabb tankning

 Kan användas på större och kommersiella fordon, 
även lastbil och flyg

 Möjlighet att producera vätgas på många sätt i olika 
länder och på olika platser. 

 Bilföretagen tillverkar eftersom de ser 
affärsmöjligheter

 Flexibilitet i elnätet med HRS. 

 Möjligt att transportera med fartyg

Varför Vätgas?



Varför Vätgas?

 Kopplar ihop elnät och transportsystem 
- rent energisystem
- effektivare  energisystem med energilagring

 Samhällsekonomiska effekter
- nya affärer och arbetstillfällen
- ökad BNP pga intern produktion av bränsle i 
landet samt minskad import



DRIVLINA FÖR ETT BRÄNSLECELLSSYSTEM



R I S E   H R   S T R A T E G Y   |   2 0 1  8 - 2 0 2 19

Kommuner,  regioner… 
FOSSILFRIT T 2020

HUR?



Emissions from transport, Oslo (2013)

Trafikverket, Sweden:
2010 working machines 20% of the emissions
2030 forecast 50% if nothing is done
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Cleancon - Clean Construction Machinery 

Främja användningen av nollemissionsarbetsmaskiner 
inom bygg- och anläggningsprojekt och kommunal drift 
samt driva på marknaden genom upphandling och dialog 
inom hela aktörskedjan.

Lead partner: RISE
Norsk projekteier: Kunnskapsbyen Lillestrøm
Totalbudget: Ca 30 miljoner kr
Projekttid: Aug 2019 - juli 2022
Partners:  Volvo CE, VA SYD, Lunds kommun, Eslövs kommun, Göteborgs Stads Leasing AB, 

PowUnit, Difi, LUP – Leverandørutviklingsprogrammet, Akershus och Östfold Fylkeskommuner 
(blir Viken-region 200101) samt Skedsmo kommune (blir Lillestrøm kommune 200101)



Samarbetsaktörer knutna till projektet 
(associerade partners)

Bidrar med input till projektets arbete och är viktiga kanaler för spridning av resultat:

 Oslo kommun

 Pon (Norge, levererar och tillpassar 
tunga arbetsmaskiner) 

 Aspelin Ramm (norsk entreprenör inom 
miljövänlig byggnation),

 Skanska Norge 

 Norsk Hydrogenforum. 

 Köpenhamns kommun

 Gate 21 (aktörer i Greater Copenhagen inom grön
omställning)

 Kommunförbundet Skåne

 Malmö stad

 Swerock AB (dotterbolag till Peab, transport- och 
entreprenadmaskintjänster, bergmaterial, betong 
och recycling) 

 Tunga fordon



PUSH  
Forskningscenter inom vätgasforskning
Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) stöder ett forskningscenter inom vätgasforskning. 
Centret är ett av fyra centra som får bidrag i utlysningen    Agenda 2030 Research Centers (SSF-ARC), 
en utlysning som syftar till att hitta lösningar på                        
FNs agenda 2030-mål. 
Varje center får 50 miljoner kronor.  

Lund University, membrane development

Umeå University (Umu), surface coating and 
catalyst development

RISE , 
Long term testing

Chalmers, catalyst
development

Royal Institute of Technology, Program leader, 
electrodes and  cells (test and modelling, hydrogen 
stored in LOHC and other, system studies



Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) stöder ett forskningscenter inom vätgasforskning. Centret är ett av fyra 
centra som får bidrag i utlysningen Agenda 2030 Research Centers (SSF-ARC), en utlysning som syftar till att hitta 
lösningar på FNs agenda 2030-mål. Varje center får 50 miljoner kronor.  

Vätgas är en mycket viktig fossilfri energibärare och även en betydande industriell processgas för framtiden. Vätgas 
som tillverkas genom elektrolys med grön energi från exempelvis sol eller vind innebär en nollemission av koldioxid 
eftersom den enda restprodukten vid användning är vatten. Centret ”Produktion, användning och lagring av vätgas 
(PUSH)” omfattar hela värdekedjan i ett vätgasbaserat energisystem - produktion (genom elektrolys), lagring och 
distribution och slutanvändning (el från bränsleceller). Det femåriga projektet adresserar specifikt Agenda 2030-målet 
#13, Bekämpa klimatförändringarna. 
Projektet har ett flertal mål. Ett mål är att ta fram polymermembran för elektrolys baserad på nya klasser av alkaliska 
membran, bland annat för att svara på snabba laständringar, en viktig egenskap då förnybar energi skall användas för 
att driva elektrolysen. Ett annat är att utveckla flytande organiska vätebärare som komplement till trycksatt vätgas 
och utveckla bränsleceller med sur membranelektrolyt för att fungera vid högre temperaturer. 
Projektet som leds av KTH innefattar sju forskargrupper vid fyra svenska universitet (Chalmers, KTH, Lunds 
Universitet, och Umeå Universitet) samt en forskargrupp vid RISE. I projektet, som har stark industrikoppling, kommer 
bland annat 8 doktorander, och tre postdoktorer att utbildas.
För mer information, kontakta gärna: Anders Lundblad, RISE
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PUSH Pressrealese



Världsunika
självförsörjande 
bostadshus
Energi, vatten och avlopp 
utan kommunala anslutningar
Off-grid på riktigt!

Konsortium:
Vätterhem, byggherre
Yellon, upphovsman, projektledare och arkitekt
Skanska, byggare
RISE
Mälardalens Högskola
+ åtta specialistföretag för delsystem

Finansiärer: 
Vätterhem, Yellon och Energimyndigheten

Inväntar 
svar
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 Vätgas, Bränsleceller, Elektrolys, Batterier

 Livslängdstester batterier och bränsleceller

 Laboratorier, vätgaslabb, SEEL, säkerhetslabb

 Vätgas i ett transportsystem, 
vätgasinfrastruktur, affärsmodeller, regelverk

 Nollemissionsarbetsmaskiner

 Maritim elektrifiering och hållbara hamnar

 Off-Grid energisystem (ex bostäder off-grid)

 Energilagring Vätgas och Energisystem

Samt en ingång till specialister inom 
vätgasområdet på RISE, i Sverige och i Europa

Säkerhet och transport, 
Elektrifiering och pålitlighet, 
Energiomvandling

Fokus: elektrolys, bränsleceller, batterier 
och systemperspektiv på vätgas



A strong research and innovation partner which offers 
cooperation in projects and experts competence from component
level to system level. 

Component level

 Material development for robust Fuel Cells (PEM) and electrolysis
including long-time-tests

 Extensive test facilities including other components as batteries

System level

 Simulation and modellation of systems (for intance drive cycles of fork
lifts and off-grid houses)

 Analysis and evalution of technical solutions and products

 Technical service for vechicles (type approval)

 Testbed for Hydrogen for the industry

 Demonstration projects (vehicles, HRS, Off-Grid) 

 Risk analysis (hydrogen vehicles in tunnels and garage and   multifuel
energy stations etc)

 Hydrogen Safety

 Flow meetering of hydrogen

 Hydrogen as raw material and chemical and biolgical hydrogen 
production

 Hydrogen purity17

Hydrogen Technology within RISE



Support activities

Education within tecnique and safety for specific professional
staff as for instance production personal and fire brigades.

Utbildning inom teknik och säkerhet för t ex konstruktörer, 
produktionspersonal och räddningstjänst

 Councilleing on standards and regulations

 Demonstrations- and devlopment projects in cooperation
with partners
Off-Grid-House, vehicles in municipalities, working
machines, hydrogen infrastructure, hydrogen cargo
bicycles, hydrogen i maritime industry etc
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Hydrogen Technology within RISE



 Vätgas Sverige /Hydrogen Sweden
Board members /members since 2010

 SHHP
Good relationship in the Scandinavian countries, 
cooperation since 2009

 FCH-JU
Soon joining THE N.ERGHY RESEARCH GROUPING

 FCH-JU S2R 
Anna Alexandersson member of the committee for 
the Swedish Transport Administration

 Near cooperation with Swedish municipalities
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International och national cooperation



 InterReg ÖKS Zero Emission Construction Sites

 InterReg ÖKS The Blue Move for a Green Economy

 InterReg BSR Scandria®2Act

 InterReg NSR HyTrEc2 
Hydrogen Transport for Economy

 InterReg ÖKS ZECS Zero Emission Construction Site

 InterReg ÖKS Next Move (finished)
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Europeiska InterReg-projekt



a n n a . a l e x a n d e r s so n @ r i . s e
Z e r o E m i s s i o n

Tack!
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