
Anna Johansson 
”Bostadskrisen är i 

ropet och regeringen 
har som mål att bygga 

250 000 nya bostäder 
till 2020.”
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På sajten kan du läsa om urban 
hållbar tillväxt med GrowSmarter.

sverigeförhandlingen har en viktig del 
i att samordna infrastrukturinvesteringar. s04 

Missa inte special utgåvan 
från Götalandsbanan!
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Konsumenter-
nas förväntan 
på klimatsmar-
ta alternativ 
från e-handeln 
är ett exempel 
på den ökade 

efterfrågan som idag börjar byggas 
upp när det gäller klimatvänliga 
transporter. Allt fler företag sätter 
upp tuffa mål när det gäller mins-
kad klimatpåverkan från den egna 
verksamheten. Målen håller nu 
på att sippra ner i de olika organi-
sationerna och just transporter är 
ett område där förändringen bara 
börjat.

Ett företag rör gärna inte sin lo-
gistikkedja då den är känslig för 
störningar och all typ av förändring 
medför en risk för problem. Men 
trycket börjar nu bli så starkt inte 
minst från konsumenterna men 
också för att kunna nå egna mål om 
kraftigt minskad klimatpåverkan. 
Därför börjar nu näringslivet att på 
allvar adressera transportfrågan. Vi 

ser fler och fler exempel på det.
Hur tar vi på kort sikt bort 80 pro-

cent av den negativa klimat effekten 
i samband med transporter? Jo, 
vi väljer att utnyttja järnväg som 
transportsätt på de långa sträck-
orna. Sträckor där järnvägen logiskt 
borde vara överlägsen lastbilen som 
transportsätt. Varför händer det här 
inte redan idag? Ja, det finns en fullt 
begriplig ovilja hos företag att ändra 
fungerande logistiksystem och last-
bilen erbjuder ett bra och flexibelt 
transportsätt. Ja, det är till och med 
så att lastbilen är överlägsen andra 
transportsätt inom en rad områden. 
Problemet är att lastbilstrafiken har 
för stor andel av de totala transpor-
terna och den tar fortfarande mark-
nadsandelar inom transporter som 
borde gå på annat sätt.

Den uppenbara svårigheten med 
att få mer klimatanpassade gods-
transporter handlar om två saker: 
Den första är politikernas ansvar när 
det gäller att säkerställa konkurrens-
neutralitet mellan transportslagen. 

Företag och konsumenter har viljan, nu behövs 
en politik för klimatsmarta transporter
Visste ni att 80 procent av konsumenterna kan tänka sig att vänta ett par dagar extra på en 
leverans från en e-handelsbutik om de vet att 80 procent av klimatpåverkan reduceras? Svaret 
var entydigt i alla åldersgrupper när Green Cargo lät Ipsos ställa frågan till ett tvärsnitt av den 
svenska befolkningen. Med klimatfrågan kommer också nya affärsmöjligheter för de företag 
som går före och gör utmaningar till möjligheter.

läs mer på tillväxtsverige.se

Priserna på internationella lastbils-
transporter har med något undan-
tag fallit varje år sedan 2009. Under 
samma period har bara vi på Green 
Cargo fått ökade banavgifter från 
119 MSEK år 2009 till över 290 MSEK 
i år 2016. Det är en ökning med 145 
procent på några år. Intermodala 
lösningar som oftast är alternativet 
när vi vill flytta gods från väg till 
järnväg får därför mycket svårt att 
bli konkurrens kraftiga.

Här krävs att politikerna inför 
den miljökompensation till gods-
tågen som redan är införd i flera 
länder inom EU och är godkänd av 
EU-kommissionen. Trafikverket har 
förtjänstfullt utrett och förespråkat 
införandet av miljökompensatio-
nen. Den kommer att möjliggöra 
en hållbar lönsamhet för järnvägso-
peratörerna och därmed förmågan 
att investera för konkurrenskraftiga 
erbjudanden på marknaden.

Den andra och viktigaste saken 
åtminstone på lite längre sikt är att 
Sverige måste ännu tydligare inves-

tera i vår befintliga infrastruktur. Vi 
måste snabbt återställa och bygga 
upp förtroendet för järnvägen som 
godstransportsystem. Om före-
tagen ska våga ta risken och byta 
från sin befintliga transportlösning 
måste de känna tillförsikt i att det 
kommer att fungera. De vill ha ga-
rantier för punktlighet och ledtider 
som idag är svåra att ge. Höghastig-
hetsbanor är ingen lösning här och 
nu. Oavsett om det är lönsamt eller 
inte så tar det för lång tid innan de 
ökar järnvägens kapacitet. Vi måste 
se åtgärder nu annars riskerar vi 
att gå miste om det momentum 
för klimat vänliga transporter som 
finns på marknaden idag.

Förespråkarna för lastbilstrafik 
behöver inte oroa sig. Alla trans-
portslag behövs och kompletterar 
varandra men det är ett faktum att 
vill vi transportera ett ton gods och 
tillåta oss att släppa ut 1 kg CO2, då 
kommer vi 20 km med lastbil och 
över 9000 km med ett godståg som 
kör på grön el. ■

Återvinn gärna tidningenFölj oss på facebook.com/Mediaplanetsverige @Mediaplanetse @Mediaplanet_se

Miljö & tillväxt 
– Vi ska visa att vi 
kan göra det lättare 
och bättre att vara 
miljösmart samt 
skapa tillväxt, Gustaf 
Landahl. s12

Krönika Guy Ehrling skriver 
om vikten av att koppla 
ihop ett nationellt och 
internationellt perspektiv i 
infrastrukturpropositionen 
som presenteras av 
regeringen i höst. s18

infrastruktur Genom 
att arbeta målorienterat 
kan ofta billigare och 
mer effektiva lösningar 
väljas. Läs Björn 
Hasselgrens krönika på 
sajten!

Jan Kilström
vd, Green Cargo
Foto: Peter Lydén

Det finns en fullt 
begriplig ovilja 
hos företag att 
ändra fungerande 
logistiksystem.

Projekt Malmporten, Luleås nya 
hamn, är inne i beredningsfas och 
beräknas stå klar 2020. Med en ökad 
kapacitet att ta emot större sjöfartyg 
kommer fraktmöjligheterna runt Bot-
tenviken både att bli mer effektiva 
och miljömässigt hållbara.

Projektet Malmporten, som beräknas stå 
klart 2020 ska göra Luleås hamn till en 
av Europas modernaste. Nya djupkajer, 
en ny hamndel, anslutning till Malm- 
banan, en ökad lastnings- och lagrings- 

kapacitet och möjligheten att ta emot  fartyg 
som  motsvarar 2400 långtradare i gods- 
volym ska göra det möjligt att möta  ökade 
 säkerhet- och miljökrav samt ett ökat 
 behov av malm- och mineraltransporter.

Miljöprojekt
”Malmporten är lika mycket ett miljö- 
projekt som ett effektivitetsprojekt”,  menar 
Henrik Vuorinen, VD för Luleå Hamn.  
”I dag är Luleås hamn för grund för de 
största fartygen vilket leder till  högre 
 utsläpp och högre fraktkostnader. 

 Hamnen behöver även breddas för att 
kunna  avlasta väg och järnväg; idag  måste 
mycket gods fraktas landvägen. Tåg är ett 
effektivt och miljömässigt bra fraktsätt 
när det väl rullar på rälsen, men i nuläget 
har järnvägen nått sin övre kapacitetsnivå 
 vilket gör att mycket av frakten får ske på 
våra vägar. Det är vare sig effektivt eller 
bra för miljön.”

Större fraktfartyg med 3 gånger  större 
fraktkapacitet än de båtar som nu kan 
ta sig in i Luleås hamn innebär färre 

 transporter, mindre bränsleförbrukning 
och mindre utsläpp.

”Med Malmporten är kopplingen  miljö 
och ekonomi tydlig. För en gång skull 
är det inte svårt att visa att miljönytta 
och ekonomisk nytta går hand i hand”, 
 avslutar Henrik Vuorinen. 

”Malmporten är lika  mycket 
ett miljöprojekt som ett 
 effektivitetsprojekt.”

Projekt Malmporten  
förenar ekonomi och miljö



Guldläge för 
Örebroregionen
Örebroregionen är strategiskt placerat mitt i Sverige och har sedan medeltiden 
varit en viktig mötesplats för människor och handel. Genom att satsa på 
effektiva etableringsprocesser och välkomna företag är det många som med 
fördel investerar i regionen.

I regionen har vi förstått företa-

gens behov och ser till att skapa 

de  bästa förutsättningarna för 

före tagande och etablering av 

nya företag. Vi har ett utvecklat 

bransch nätverk för näringslivet 

och en förståelse för vikten av 

samverkan i regionen, vilket varit 

avgörande när vi utsetts till Sver-

iges näst bästa logistikläge 2016. 

Vi ser den direkta nyttan av att 

samarbeta inom hela regionen och 

har insett vikten av att se Örebro-

regionen i ett europeiskt perspektiv.

– Våra satsningar har gett 

direkta resultat. Vi har skapat ett 

gynnsamt klimat som får företag 

och verksamheter att växa. På så 

vis utvecklas både företagen och 

regionen på ett önskvärt sätt, för-

klarar Mats Helgesson, ansvarig 

för investering och etablering inom 

Business Region Örebro.

ALLA VÄGAR BÄR TILL ÖREBRO

För att attrahera fl er som är 

intresserade av att investera 

och etablera sina verksamheter 

i  Örebroregionen krävs en väl 

utbyggd infrastruktur. I Örebro 

kan vi stoltsera med Sveriges 

fjärde största fraktfl ygplats, 

Europa vägarna E18 och E20 samt 

riksväg 50. Järnvägen i Hallsberg 

är det viktigaste navet i Norden 

och en knytpunkt för gods som 

berör hela Skandinavien.

– Vi har skapat en unik arena 

inom regionen där vi arbetar 

målmedvetet och strategiskt. Vi är 

bra på det vi gör och ser hela tiden 

till att tänka i ett större perspektiv, 

säger Fabian Ilgner, transport-

strateg på Region Örebro län.

SAMARBETE EN FRAMGÅNGSFAKTOR

Nyckeln till framgång för att 

främja ett starkt näringsliv och en 

utvecklad logistiksektor för hållbart 

och lönsamt företagande är väl ut-

byggd service och ett fungerande 

samarbete.

– Här fi nns rätt förutsättningar 

för att samordna verksamheter och 

företag på ett effektivt sätt. Här 

fi nns genomtänkta och utvecklade 

samarbeten mellan Örebro Uni-

versitet, Alfred Nobel Science Park 

och näringslivet för att ge några 

exempel. Vi har hunnit en bra bit 

på väg och är beredda att ta ut-

vecklingen till nästa nivå, avslutar 

Mats och Fabian.

www.businessregionorebro.se
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Foto: Magnus Wahman

PÅ VÄG TILL 
VAGGERYD.

Konstverket På väg, intill E4 i Vaggeryd.

Mitt i en av landets mest produktiva regioner
med en kombiterminal precis intill E4:an.
20 minuter från Jönköping och där människor 
vill bo – gör det lätt att hitta kompetens.

PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD
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De nya hög
hastighets
järnvägarna 
mellan Stock
holm och 
Malmö samt 
S t o c k h o l m 

och Göteborg kommer bland annat 
att leda till ökat bostadsbyggande 
och tillväxt i kommuner och re
gioner längs banornas sträckning. 
Sverigeförhandlingens uppdrag 
är att ta fram förslag till principer 
för finansiering, analysera hög
hastighetsbanornas kommersiella 
förutsättningar och att föreslå en 

utbyggnadsstrategi, bland annat 
genom att förhandla med kommu
ner kring medfinansiering.  Sve
rigeförhandlingen har också ett 
storstadsuppdrag som går ut på att 
stärka kollektivtrafiken och öka bo
stadsbyggandet i Stockholm, Göte
borg och Skåne.

värdeskapande förhandling
Sommaren 2014 inleddes Sveri
geförhandlingens första fas, med 
fokus på faktainsamling och för
handlingsförberedande möten 
med ett stort antal kommuner och 
regioner längs de möjliga sträck

ningar som diskuteras för hög
hastighetsbanorna. Hösten 2015 
skickade kommuner längs med 
höghastighetsbanornas potentiella 
sträckningar in nyttoanalyser till 
Sverigeförhandlingens represen
tanter. I januari 2016 överlämnade 
Sverigeförhandlingen en delrap
port som innehöll en analys av hög
hastighetsjärnvägens finansiering 
och kommersiella förutsättningar. 
I början av februari samma år in
leddes de konkreta förhandlingarna 
kring bland annat bostadsbyggande 
och stationsplaceringar med de 
berörda kommunerna längs med 

För att planerna på Sveriges 
första höghastighetsjärnvägar ska 
kunna förverkligas så snart som 
möjligt har regeringen tillsatt 
Sverigeförhandlingen. En av 
Sverigeförhandlingens viktigaste 
uppgifter är att samordna 
infrastrukturinvesteringar med 
satsningar på bostadsbyggande 
samt att föra en dialog med 
samtliga berörda kommuner 
längs med sträckorna. 

Sverigeförhandlingen 
har uppnått flera 
viktiga milstolpar

Av Annika Wihlborg

Götalandsbanan skapar möjligheter
En ny järnväg för höghastighetståg kommer att föra människor närmare varandra samtidigt 
som näringslivets behov av godstransporter tillgodoses. Med Götalandsbanan suddar vi ut 
gränserna mellan landsbygd och tätort, mellan jobb och fritid och mellan tid och rum.

Vill du veta fler anledningar till varför vi behöver höghastighetståg i Sverige? Läs mer på  
www.gotalandsbanan.se.

Ett samverkansprojekt mellan Göteborg • Borås • Jönköping • Linköping • Stockholms läns landsting

ett  samverkansprojekt  mellan

göteborg      borås      jönköping      linköping

stockholms läns landsting  

Befolkningsstatistik 
nu och då

1

2

3

enligt statistiska centralbyråns prognoser 
kommer Sveriges befolkning att ha passerat 10 
miljoner till år 2020 och fram till år 2050 beräknas 
befolkningen vara närmre 11,3 miljoner.

Under de senaste 40 åren har förorts
kommunerna haft den största befolknings
tillväxten med 70 procent, samtidigt som befolk
ningen i glesbygdskommunerna har minskat med 
20 procent.

Den historiska betydelsen av att använda 
vatten vägar av speglas än idag i den geografiska 
koncen trationen av befolk ning längs kusterna. 
Inom 5 kilometer från kustlinjen åter finns 36 
procent av befolk ningen. Om kust zonen utökas 
till 10 kilometer är antalet uppe i 49 procent av 
  befolkningen.

Källa: SCB, Statistiska centralbyrån.
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höghastighetsbanornas sträckning. 
En vecka senare inleddes förhand
lingar om kollektivtrafikåtgärder i 
de tre storstadsregionerna.

–För närvarande pågår förhand
lingar om kollektivtrafikåtgärder i 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund 
och Helsingborg. I dessa regioner 
förhandlar vi om en utbyggd kol
lektivtrafik, vilket i sin tur kan ge
nerera ett ökat bostadsbyggande. Vi 
arbetar därför med värdeskapande 
förhandling som baseras på de nyt
tor som infrastrukturinvestering
arna medför. Vår utgångspunkt är 
att statens medfinansiering base

ras på det bostadsåtagande som 
kommunerna är beredda att avtala 
om, säger HG Wessberg, Sverige
förhandlare.

Förhandlingar om 
kollektivtrafikåtgärder pågår
Senast 2017 ska Sverigeförhand
lingen slutredovisa sitt samlade 
uppdrag för regeringen. Utöver en 
strategi för utbyggnad av höghas
tighetsjärnvägarna ska slutresulta
tet även innehålla ingångna finan
siella överenskommelser med de 
kommuner som berörs av höghas
tighetsbanorna.

–Förhandlingsarbetet för hög
hastighetsjärnvägen fortlöper 
något snabbare än planerat, över 
hälften av förhandlingarna med 
de berörda kommunerna är nu 
klara. Hittills har vi kommit över
ens om drygt 84 000 nya bostäder 
i de kommuner som hittills skri
vit avtal med oss. Målsättningen 
att uppnå 100 000 nya bostäder 
kan vi i princip garantera, i syn
nerhet med tanke på att förhand
lingarna med storstadsområdena 
ännu inte är klar. Vi eftersträvar 
centrala stationslägen eftersom 
vi tror att det gynnar stadsut

vecklingen mest. Att identifiera 
optimala stationslägen i respek
tive kommun har varit en av 
utmaningarna i samband med 
förhandlingsarbetet, säger HG 
 Wessberg.

– Vår bedömning är att det är mer 
ekonomiskt försvarbart på lång sikt 
att investera i ny höghastighets
järnväg än att uppgradera södra 
och västra stambanorna. Hur lång 
tid en uppgradering av de befint
liga stambanorna räcker vet vi inte 
i dag, men höghastighetsjärnvägen 
är en satsning på minst 150 år, säger 
HG Wessberg. ■

Över hälften av 
förhandlingarna 
med de berörda 
kommunerna är nu 
klara.

–Hittills har vi kommit överens 
om drygt 84 000 nya bostäder i 
de kommuner som hittills skrivit 

avtal med oss. Målsättningen att 
uppnå 100 000 nya bostäder kan 
vi i princip garantera, berättar HG 

Wessberg, Sverige förhandlare.
Foto: istock

Läs fler artiklar på  
tillväxtsverige.se
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Läs fler intressanta artiklar på  
tillväxtsverige.se

Järnväg 2050 presenterar åtgärder som kan 
fördubbla godstrafiken på spår till år 2050

För att säkerställa en håll
bar och konkurrens kraftig 
utveckling för svenskt 
näringsliv behövs en tydlig 
utvecklingsstrategi för de 
spårbundna godstransport
erna. rapporten ”Järnväg 
2050 – Näringslivets gods
transporter” illustrerar hur 
järnvägen kan stärkas utifrån 
målsättningen att dubblera 
andelen spårbundna gods
transporter till år 2050. 

–Sverige är en exporterande indu-
strination som kräver ett fungerande 
transportsystem för att expandera. 
Järnvägens tillkortakommanden 
med accelererande kvalitetsproblem 
försämrar såväl industrins som indu-
strins tillväxtmöjligheter. Industrin 
eftersträvar en ökad transporteffek-
tivitet och lägre transportkostnader 

och politikerna eftersträvar en mins-
kad klimatpåverkan. Det är därför 
nödvändigt att investera i järnvägen 
för att andelen spårbundna godstran-
sporter ska kunna öka på kort och 
lång sikt, säger Anders Lundberg, se-
niorkonsult på Sweco.

Järnväg 2050 är framtagen av 
bland annat Sweco, Tågoperatörerna, 
Skogsindustrierna och Swedtrain. I 
rapporten presenteras ett tiopunkts-
program som på kort, medellång och 
lång sikt ska stärka den spårbundna 
godstrafiken, ett brett register av åt-
gärder som snabbt ska höja järnvä-
gens tillförlitlighet och utnyttjande-
grad. Dessa åtgärder ger operatörerna 
de förutsättningar som krävs för att 
skapa lönsamhet och därmed utrym-
me för återinvestering och utveckling 
av verksamheten.

Bland de föreslagna åtgärderna 
finns översyn av bangårdar, effektiv 

kapacitetsfördelning, en nationell 
underhållsstrategi samt åtgärder som 
ska underlätta en internationell järn-
vägstrafik. Kapacitetsförstärkta tåg, 
anpassad kraftförsörjning, satsningar 
på lastplatser och tydligare styrmedel 
återfinns också bland de föreslagna 
åtgärderna.

industrins inflytande bör öka
–För att åtgärderna ska kunna realise-
ras föreslår vi en ny samverkansorga-
nisation, en plattform för samverkan 
mellan Trafikverket och näringslivets 
intressenter. Industrin har länge 
efterlyst ett ökat inflytande och en 
stärkt dialog kring investeringar i 
den spårbundna godstrafiken. Det är 
viktigt att involvera näringslivet i den 
här typen av beslut, det är företagen 
som har den operativa insikten kring 
deras utmaningar och behov, säger 
Anders Lundberg. ■

Av Annika Wihlborg

rapporten ”Järnväg 2050 – näringslivets godstransporter” är framtagen av bland annat Sweco, tågoperatörerna, 
Skogsindustrierna och Swedtrain och syftet med rapporten är att stärka den spårbundna godstrafiken. Foto: Istock

Anders lundberg

seniorkonsult, Sweco
Foto: sweco
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För svensk tillväxt 
byggnorrbotniabanan.nu

Varje dag fraktas stål motsvarande ett Eiffeltorn  
från Luleå söderut.  Vi behöver frakta fler.

solenergi står i dagsläget för mindre än en procent av 
 Sveriges samlade energiförbrukning.

Intresset är dock stort och på sikt är det inte osannolikt att 
solenergin kan stå för tio procent av den svenska energiför-
brukningen.

–Solenergimarknaden har fördubblats fyra år i rad och 
såväl företags som privatpersoners intresse för solenergi ökar 
 konstant. Även om vi har ett kallt klimat delar av året så kan 
solpaneler generera en hel del energi under våren, hösten och 
långa ljusa sommardagar, säger Linus Palmblad, handläg-
gare vid Energimyndighetens avdelning för forskning och 
 innovation.
Ytterligare en faktor som kan bidra till att öka intresset för 
 solenergi är det statliga investeringsbidrag som förslagsvis ska 
 höjas med start 2016. Över en fyraårsperiod har staten avsatt 
1,4 miljarder kronor i stödåtgärder för organisationer och 
 privatpersoner som väljer att installera solenergi.

–Undersökningar visar att svenskar överlag är positivt 
inställda till solenergi. Många, inte minst villaägare, kan tänka 
sig att investera i en solenergianläggning. En faktor som kan 
bidra till att fler investerar i solenergi är om det vore enklare 
att göra en investeringskalkyl som visar på hur lång återbe-
talningstiden för en solenergianläggning är. Det finns även 
potential för innovativa affärsmodeller på solenergi- 
området, exempelvis leasing av solcellsanläggningar, säger 
Linus  Palmblad. ■

Solenergi har omfattande 
tillväxtpotential i Sverige

linus Palmblad

handläggare vid energimyndighetens avdelning 

för forskning och  innovation
Foto: energImyndIgheten



Utifrån kommande bostadsbehov planeras den nya stads-
delen Västra staden som en framtida mötesplats. One Door är 
motorn som får näringslivet att blomstra. 

Läs mer på: www.nassjo.se

Nässjö är en ort med stark 
tillväxt, ett blomstrande 
näringsliv och har en be-
tydelsefull plats i regionens 

utveckling. Med sitt strategiska läge 
lockar Nässjö till sig många nya invånare 
och företag varje år. Stina Granberg, pla-
nerings- och utvecklingschef:
– Vi bygger för fullt! Centrala tomter 
finns för att kunna möta behovet av nya 
bostäder. Här byggs både villor, bostads-
rätter och hyresrätter.

Ett växande Nässjö 
i en dynamisk region
På trettio minuters pendlingsavstånd 
finns högskola, statliga verk och läns-
sjukhus i Jönköping. En av Nässjös 
styrkor är den fina tillgängligheten och 

möjligheten att pendla – både med bil 
och järnväg. 
– Den stora arbetsmarknadsregionen är 
klon i det hela. Vi har ett strategiskt vik-
tigt läge i regionen men också nationellt, 
säger Stina Granberg.

En helt ny stadsdel – Västra staden – är 
under planering och kommer att omfat-
ta bostäder, lokaler och mötesplatser i 
direkt anslutning till Nässjö Central. 
Stadsdelen, är viktig för hela regionens 
tillväxt.
– Vårt läge har satt Nässjö på kartan 
som en betydande knutpunkt för möten. 
Till Nässjö reser man från Stockholm, 
Öresundsregionen och Göteborg på 
2–2,5 timme. Det är svårslaget! menar 
Stina Granberg.

OneDoor – motorn för 
näringsliv och stadskärna
Ett intensivt arbete pågår att utveckla 
näringslivet och navet är OneDoor som 
drivs av Nässjö Näringsliv AB. Genom 
OneDoor har projektledare kontakt och 
samverkar med kommun, näringsliv och 
inte minst nya företag som vill etablera 
sig, berättar Marcus Wårdmark, handel-
splatsutvecklare. Fler och fler varumärk-
en söker sig till Nässjö. Att OneDoor är 
ett bra arbetssätt är nyetableringarna 
Subway och Harald Nyborg exempel på. 
Fler stora varumärken är på ingång som 
till exempel Biltema.  
– Jag har arbetat i åtta år som handelsut-
vecklare. Jag kan verkligen se hur vårt 
arbetssätt och tajta samarbete har gett 
resultat, avslutar Marcus Wårdmark.

Goda kommunikationer och en attraktiv 
stadskärna är nycklar som skapar tillväxt.

Att resa till Nässjö med tåg:
Jönköping  30 min
Stockholm 2 h 30 min
Göteborg 2 h
Malmö 2 h
Kastrup 2 h 30 min

Nässjö – världens 
rum för människor 
och möten

Bild:
grafica.se

ANNONS

Värnamo blir stationsort på den nya 
höghastighetsbanan mellan Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Tillsammans 
med E4 och väg 27 och Kust till kust-
banan bildar den nya banan en strate-
gisk knutpunk som sätter Värnamo på 
kartan.

I Värnamo ser vi fram emot invigningen av 
höghastighetsbanan som kommer att dra 
nytta av vårt fantastiska geografiska läge 
och bland annat underlätta pendling regi-
onalt och mellan landets tre stora  städer.
– Värnamo är en perfekt ort att fånga upp 
folk runtomkring Det betyder mycket för 
kommunens utveckling att avstånden ock-

så krymper till  andra delar i Sverige, säger 
Stina Gof,  utvecklingschef i  Värnamo.

Fördelar för näringslivet i regionen
Tillverkningsindustrin i exempelvis Gno-
sjöregionen får lättare att rekrytera per-
sonal och lättare att få nya kunder när 
kommunikationerna  förbättras.
– Det är inte bara tillverkningsindustrin 
som tjänar på detta. Tjänsteföretagen kan 
utöka sina marknadsandelar och även tu-
rismnäringen skulle få ett uppsving. Sve-
riges näringsliv mår bättre när avstånden 
minskar.  Dessutom avlastar vi nuvarande 
stambanan där persontrafik och gods nu 
får samsas om spårutrymmet.

Studie med Trafikverket
Trafikverket har gjort en åtgärdsvalsstu-
die för att utreda vad som ger mest och 
bäst effekt för Värnamoborna och andra 
resenärer. Studien  visar att en ändring av 
spårdragningen så att den inte går genom 
stan som den gör nu är att föredra. Då 
skulle alla spår kunna samlas på ett cen-
tralt  ställe, både de gamla och de nya.

– Vi når en stor omnejd med  stationen 
vid Sydsvenska krysset som  innefattar 
drygt 110 hektar mark i och  omkring 
 trafikplatsen för E4 och väg 27.  Området 
ligger centralt i regionen och med 
ett väl utvecklat trafiksystem,  säger 

 Mikael Karlsson, projektsamordnare för 
 Höghastighetsjärnvägen i  Värnamo.

Nya bostäder
En del i uppgörelsen är att bygga 1770 
nya bostäder fram till 2035. Genom 
att skapa nya bostäder kommer också 
att den lokala tillväxten och närings- 
livet att utvecklas.

– Vi eftersträvar att skapa attraktiva bo-
enden och arbeten. Värnamo ger bra 
uppväxtvillkor och en station på höghas-
tighetsbanan möjliggör för folk att stanna 
kvar, säger Stina Gof.

HögHastigHetsbanan till Värnamo

Mikael Karlsson 
Projektsamordnare för  Höghastighetsjärnvägen i  Värnamo.

Stina Gof 
Utvecklingschef i Värnamo

VÄRNAMO
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Götalandsbanan - så mycket mer  
än ett infrastrukturprojekt

Stefan Lind
projektledare för  Götalandsbanan.

GOtalandsbanan.se

Med Götalandsbanan, höghastighets-
banan som länkar samman sverige 
från väst till öst suddar man ut av-
stånden mellan regioner, städer och 
landsbygd. Projektet lägger grunden 
till en långsiktig och hållbar utveckling 
samt en stärkt konkurrenskraft till de 
regioner som banan passerar och till 
sverige som helhet. 

Götalandsbanan är mycket mer än en ny 
höghastighetsjärnväg, det är ett gigan-
tiskt samhällsbyggnadsprojekt. För att 
kunna möta och dra mesta möjliga nyt-
ta av banan och se till att så många som 
möjligt får tillgång till den, har kommu-
nerna Göteborg, Borås, Jönköping, Lin-
köping samt Stockholms läns landsting 
gått samman i ett samverkansavtal som 
gestaltas via sammanslutningen kring 
Götalandsbanan.

Det är viktigt att man ser hela nyttan av 
Götalandsbanan, inte bara för de städer 
som har stationslägen. Götalandsbanan 
kommer påverka hela stråket som järn-
vägen går igenom. Götalandsbanan är 
ett infrastrukturprojekt som är av stra-
tegisk vikt för hela Sverige, även de re-
gioner som befinner sig utanför banans 
sträckning, säger Stefan Lind.

–Några av Götalandsbanans effekter är 

regionförstoring till följd av förkortade 
restider, vilket i sin tur främjar arbets-
pendling och ökad ekonomisk integra-
tion över regiongränserna. När fler kan 
arbetspendla ökar specialiseringsgraden 
i näringslivet, vilket gynnar den lokala 
och regionala tillväxten. För näringslivet 
innebär det också bättre möjligheter att 
rekrytera rätt personer och kompetens 
samtidigt som människor får ett större 
utbud av arbetsgivare att välja mellan, 
säger Stefan Lind, projektledare för 
 Götalandsbanan.

Möjliggör tillförlitliga  
godstransporter
Eftersom Götalandsbanans planerade 
sträckning till stora delar är områden 
som idag inte har en järnvägskoppling 
nås orter som tidigare inte legat i anslut-
ning till någon stambana, exempelvis 
Jönköping och Borås. Det innebär att 
Sveriges stambanor kompletteras med 
ytterligare sträckningar än dagens.

Andra effekter av Götalandsbanan är 
att den frigör kapacitet på de befintliga 
stambanorna, vilket bland annat medför 
att godstrafiken på järnväg ges möjlig-
het att utvecklas.

– Götalandsbanan har också stor 
 inverkan på industrins tillgång till miljö- 

och kostnadseffektiva transportvägar. 
Kapaciteten i dagens järnvägssystem 
är nådd och det finns inte plats för fler 
tåg. En avlastning på befintliga stamba-
nor skulle bland annat innebära att det 
öppnar upp utrymme för alternativ till 
dagens tunga lastbilstransporter på Sve-
riges vägar.

en långsiktig investering  
för hela samhället
Ett av Sverigeförhandlingens mål är att 
kommunerna längs med höghastig-
hetsbanans sträckning ska bygga minst  
100 000 nya bostäder. 

För kommunerna som berörs av 
 Götalandsbanan är det angeläget att 
maximera höghastighetsbanans nytta 
och  synergieffekter genom att agera 
 strategiskt och anpassa sin stadsplane-
ring utifrån de nya möjligheter som hög-
hastighetsbanan medför.

Han betonar att nyttan av Götalandsba-
nan inte begränsas till enbart stations-
lägena utmed sträckan. Genom en god 
regional och lokal planering förbättras 
tillgången till det nya höghastighets-
systemet för stationsorternas grann-
kommuner. Det handlar både om infra-
strukturplanering, stadsplanering men 
också en smidig anslutningstrafik. Tillväxt- 

effekterna och samhällsnyttan begränsas 
därmed inte enbart till Götalandsbanans 
ändstationer.  Det är dock viktigt att man 
ser helheten i systemet och att man in-
ser att de stora effekterna blir verklighet 
först när hela sträckning Stockholm-Gö-
teborg är klar. Delsträckor ger inte alls 
samma samhällsnyttor som helheten gör.

–Självklart medför Götalandsbanan 
 relativt omfattande investeringskostna-
der, men när man analyserar  kostnaderna 
bör man ha i åtanke att det här rör sig 
om en långsiktig investering som gene-
rerar samhällsnytta och synergieffekter 
för tillväxten i minst hundra år framöver. 
Erfarenheter från tidigare stora infra-
strukturprojekt, exempelvis Öresunds-
bron, visar även att samhällsnyttan ofta 
blir större än vad man ursprungligen 
 beräknat, säger Stefan Lind.

Med Götalandsbanan förkortas restiden 
avsevärt mellan Stockholm och Göte-
borg, vilket innebär att tågen på allvar 
kan konkurrera med flyget på dessa 
sträckor. När fler resenärer väljer tåget 
framför bil eller flyg så minskar även 
 klimatpåverkan samt möjliggör effektiva 
resor för många människor.
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–När man 
satsat på 
nya tun-
nelbanes-
t a t i o n e r 

har man sett att det lett till ökat byg-
gande i de områdena. Förr byggde 
man bostadsområden utan att pla-
nera för kommunikationerna, och då 
fick man bostadsområden där många 
hushåll hade två bilar. Planeringen av 
kollektivtrafik och cykelvägar måste 
integreras med i övrig stadsplanering, 
och komma in god i tid. Det bidrar till 
att nå klimatmålen.

Det mer handfasta ansvaret för 
kollektiv trafiken ligger på regional 
nivå, men staten kan till viss del 
agera medfinansiär. Regeringens 
satsning på ett så kallat stadsmiljö-
avtal innebär att 500 miljoner kronor 
per år avsätts för investeringar som 
syftar till ny kollektivtrafik under 
mandatperioden. Utöver detta är 199 
miljoner avsatta för kollektivtrafik i 
landsbygden under 2016.

stambanorna har uppnått 
sin kapacitetsgräns. Hur 
ser planerna ut för att 

expandera och underhålla 
järnvägen?
–Regeringen har utökat underhållet 
med 1,34 miljarder per år, framförallt 
för de mest trafikerade delarna. En 
viktig åtgärd som kommer att lösa de-
lar av kapacitetsbristen är Citybanan 
i Stockholm. Den invigs sommaren 
2017. Parallellt utreder Trafikverket 
Götalandsbanan för att fastställa de 
slutliga sträckorna.

götalandsbanan diskuteras 
ju inom ramen för 
sverigeförhandlingen. 

Bostadskrisen är i ropet och 
regeringen har som mål att 
bygga 250 000 nya bostäder till 
2020. Infrastruktur och bättre 
kommunikationer är en viktig 
del för att göra det möjligt, 
framhåller Infrastrukturminister 
Anna Johansson.

Infrastrukturen en 
viktig del för att nå 
regeringens mål

Av Pontus Fall

Ett Göteborg i 
förändring - i siffror

Så många fler bor idag i Göteborgsregionen i 
jämförelse med år 2000.

Så många jobb har skapats i Göteborgsregionen 
mellan 2000 och 2012. Det motsvarar en tillväxt 
på 20%, vilket är mer än i både Stockholms- och 

Malmöregionen.

 Så många miljarder investerar Göteborgsregionens 
företag årligen i forskning och utveckling.

Källa: Business Region Göteborg
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Hur ser du på de rådande 
förhandlingarna?
–Förhandlingarna sker utan regering-
ens inblandning mellan kommunerna 
och andra intressenter. Redan inför 
förhandlingarna kunde man konsta-
tera att det skulle röra sig om en stor 
investering. Nu bedrivs ett intensivt 
arbete både inom Trafik verket, Sveri-
geförhandlingen och kommuner för 
att få fram korrekta uppgifter om både 
kostnader och nyttor. Regering och 
riksdag ska ha ett så bra beslutsunder-
lag som möjligt för de stora investe-
ringar vi har att ta ställning till. 

Innebär det att 
ambitionsnivån för 
sverigeförhandlingen kan 
komma att sänkas?
–Det svårt att göra det. Antingen gör 
man satsningen eller så gör man den 
inte. Parallellt har regeringen gett 
Trafikverket i uppdrag att undersöka 
om det finns åtgärder som kan få ner 
spannet för kostnaderna. Det kan 
röra sig om teknikval och möjlighe-
ter att sänka bullerkraven på vissa 
sträckor. Behovet av att stärka kapa-
citeten på södra stambanan är väldigt 
tydligt. Det var ju det som föranledde 

Sverigeförhandlingen. Lyckas vi få till 
nya kopplingar för städer som idag 
inte är en del av järnvägsnätet, kan vi 
få till stora och positiva pendlingsef-
fekter. Ambitionen är nya höghastig-
hetsbanor, förutsatt att vi kan finan-
siera dem.

vad görs för att bygga 
upp en grön infrastruktur 
med laddstationer och 
tankstationer för biobränsle?
– Vi kommer få allt fler laddstationer 
i takt med att intresset för elbilar 
ökar. Här handlar det om att få kom-

munala intressen, bostadsrättsför-
eningar, köpcenter och andra intres-
senter att samverka. Staten agerar 
katalysator för detta genom bland 
annat Klimatklivet, en satsning där 
staten stödjer lokala projekt, t ex ut-
byggnad av elstolpar. Energimyndig-
heten har i uppdrag att främja mil-
jövänliga drivmedel som biogas och 
etanol. Det pågår även flera projekt 
inom Vinnova. Regeringen har även 
förändrat supermiljöbilspremien, 
vilket innebär att man får full sub-
vention för rena elbilar. Det är ett 
viktigt incitament. ■

Ambitionen är nya 
höghastighetsbanor, 
förutsatt att vi kan 
finansiera dem.

–Lyckas vi få till nya kopplingar för städer som idag inte är en del 
av järnvägsnätet, kan vi få till stora och positiva pendlingseffekter, 
säger Infrastrukturministern angående Sverigeförhandlingen.
Foto: Kristian Pohl/regeringsKansliet

Läs fler artiklar på  
tillväxtsverige.se

Ellevio, Sveriges största fristående elnätsföretag, är på plats i Almedalen 
och arrangerar två egna seminarier. 
- Jag kan lova att  det blir intressanta diskussioner kring elnätens framti d 
och hur marknadsmodellen kommer se ut, säger Ellevios vd Johan 
Lindehag.

Vad händer med elnäten i framti den?
Måndag 4/7 kl. 13.00–14.00
Plats: Hästgatan 10
När vi förändrar vårt sätt  att  producera och konsumera el, förändras också 
nätens roll. Är elnäten helt redo för en förändrad elprodukti on – i linje med 
den framti d Energikommissionen skisserar?
Seminariet inleds med en kort presentati on av rapporten Vägval el.  Däreft er 

följer en paneldiskussion med bland andra Mikael Möller, näringspoliti sk chef 
på IKEM, Ann Vadasz-Nilsson, generaldirektör på Energimarknads-
inspekti onen, Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Finns den opti mala marknadsmodellen - vad är slutmålet och vad innebär 
det för kunderna?
Tisdag 5/7 kl. 11.00–12.00 (Ellevio bjuder på lunch i anslutning ti ll seminariet)
Plats: Hästgatan 10
Vad vill kunderna, vad är egentligen en “kundcentrisk” marknad och vad är 
elhandlarnas respekti ve elnätsbolagens perspekti v? Vi diskuterar  framti dens 
elmarknad med bland andra Johan Öhnell, ordförande Oberoende Elhandlare,
Caroline Törnqvist, chef marknadsövervakning & internati onella frågor på 
Energimarknadsinspekti onen, Bengt Johansson, elnätschef på Ellevio.

ELLEVIO I ALMEDALEN
följer en paneldiskussion med bland andra Mikael Möller, näringspoliti sk chef 

Ellevio AB är ett  av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser ti ll att  elen kommer fram ti ll mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder ti ll Hälsingland i norr och från Smögen i väster ti ll Stockholm i öster. Vi satsar miljarder för att  vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och 
förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätt er totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt  säte i Stockholm, ägs av pensionsförvaltarna Tredje AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden och Borealis Infrastructure Management.
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Åtta europeiska städer samarbetar 
med olika miljöteknikföretag för 
att testa och utveckla tolv smar
ta lösningar för urban hållbar till
växt inom projektet GrowSmarter. 
Stockholm, Barcelona och Köln är 
demonstrationsstäder som till
sammans med olika innovativa 
miljöteknikföretag ska utveckla 
och testa nya smarta lösningar. 
Cork, Graz, Porto, Valetta och Su
ceava som är de andra städerna i 
GrowSmarter tar del av erfarenhe

terna av de smarta lösningarna i 
demonstrationsstäderna.

–Här i Stockholm så kommer 
vi att fokusera på Årsta och Slakt
husområdet för projektet. Det är 
två stadsdelar som delar samma 
utmaningar som många andra eu
ropeiska stadsdelar, säger Gustaf 
Landahl, avdelningschef på Mil
jöförvaltningen i Stockholms stad 
och tillika ledare för projektet.

Fokus på miljö och tillväxt
Målet med projektet är i de ut
valda områdena minska energi
förbrukning och utsläpp med 60 
procent samt att i nära samarbete 
med miljöteknikföretagen skapa 
1500 nya jobb.

–Att minska utsläppen från 

stockholm stad är 
tillsammans med Köln 
och Barcelona med i 
growsmarter, ett eU-projekt 
som ska främja urban hållbar 
tillväxt.

transporter är en stor utmaning 
och i Årsta ska vi premiera kol
lektivtrafik, förbättra bygglogisti
ken samt ha fler elldaddare, cykel
pooler och elbilspooler för att nå 
utsläppsmålen.

energieffektivisering   
vid renovering
Återvinning av spillvärme med 
från severhallar och grönsaksky
lar, biogasproduktion av matres
ter och smarta system för solen
ergiproduktion är exempel på lös
ningar för energieffektivisering.

–Energieffektivisering kommer 
också att bero på hur de boende 
beter sig. Exempel på det är hur 
man använder el och varmvatten. 
Genom realtidsinformation till de 

boende kan man sprida info och 
göra de boende medvetna om sin 
förbrukning och därmed minska 
obetänksamt användande.

skapar tillväxt
De tolv smarta lösningarna ska 
vara på plats i slutet av 2017 och 
ska då visas upp för andra städer. 
De industripartners som är delak
tiga i projektet kommer också att 
visas upp och tanken är att det ska 
generera affärer vilket ska resulte
ra i fler jobb.

–Vi ska visa att vi kan göra det 
lättare och bättre att vara miljös
mart samt skapa tillväxt, det är 
nyckeln till framgång. Det ska va
ra lätt att göra rätt, avslutar Gus
taf Landahl.

EU-projekt för urban hållbar tillväxt
Av Ofelia vasquez graah-Hagelbäck

stockholm, Köln och Barcelona är demonstrationsstäder för projektet GrowSmarter, som ska utveckla och testa nya smarta lösningar tillsammans med olika innovativa miljöteknikföretag. 
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PowerCell Sweden AB (publ) är ett 
Göteborgsbaserat spjutspetsföretag 
som utvecklar, tillverkar och säljer 
bränsleceller, bränslereformer och system 
för den globala marknaden. 
 – Vi är en industriell avknoppning 
från Volvokoncernen som har 
under de senaste 20 åren forskat 
och utvecklat bränsleceller för olika 
användningsområden. Vår affärsidé är 
att erbjuda miljövänliga kraftsystem 
som lämpar sig för både befintliga och 
framtida bränsleinfrastrukturer, säger 
VD Per Wassén.

Sedan 100 år har fossila bränslen så 
som bensin och diesel dominerat som 
drivmedel. Utsläppen från de dessa 
bränslen har orsakat skador på såväl 
miljö som människor och skapat enorma 
utmaningar vad gäller nutida klimathot. 

Toyota leder bränslecellsutveckling
Vätgas kan vara lösningen alla letar efter 
När Toyota presenterade sin 
bränslecellsbil Mirai i Los Angeles 
2014, sa Toyotas ordförande Takeshi 
Uchiyamada; ”Vätgas blir bränslet för det 
kommande århundradet”. 

Powercell är ett Göteborgsbaserat 
företag som utvecklar, tillverkar 
och säljer bränsleceller, bränsle-
reformer och system för den glo-
bala marknaden.

-Vi är en industriell avknoppning från Volv-
koncernen och har under de senaste 15 åren 
forskat och utvecklat bränsleceller för olika 
användningsområden, säger VD Per Wassén. 

Lagra energi i gas
Ett spännande område är lagring av energin 
från småskalig sol- och vindkraft i elektroly-
tiskt framställd vätgas.
-Den el som dina solfångare alstrar tillgodo-
ser det kontinuerliga elbehovet och av över-
skottet framställs vätgas som sedan lagras på 

tank. Den kan senare användas i en bränslecell 
för att alstra ny el när det behövs. Vi har nyli-
gen fått en order på ett sådant system till ett 
lågenergihus här i Göteborg.                                                                       

Gasdriva bilar är framtiden 
-På bilsidan har Toyota konstaterat att fram-
tiden inte ligger i batteridrift, där deras teknik 
ligger i framkant, utan i vätgasdrivna bräns-
leceller. Detta kommer att göra att alla andra 
större tillverkare hänger på och vi samarbete 
redan med tre av dem. På sikt finns möjlighet 
att komma upp i större volymer vilket gör att 
priset sjunker och tekniken blir attraktivare.

-Vad som behövs för att detta ska kunna slå 
igenom här är en vätgasinfrastruktur med 

tankstationer över hela landet. Inom organisa-
tionen Vätgas Sverige, talar vi om trettio tank-
stationer på sikt i Sverige. Under hösten byggs 
en intill Powercells lokaler.

Olika segment, samma teknik
-Vi har fördelen att vi kan använda samma tek-
nik inom många olika segment vilket gör att 
vår försäljning kommer ske till flera områden 
samtidigt. Det ger industriella skalfördelar.

-Sammantaget kan utvecklingen leda till ny 
tillväxt i regionen. Vi har redan Nordens störs-
ta forskningslabb inom området där andra bo-
lag inom detta kluster kan hyra in sig och på 
sikt ser vi stora tillväxtmöjligheter, avslutar 
Per Wassén.

Framtiden är  
redan här - Nu
Bilar som drivs av vätgas. Vätgas som lagrar energi som dina solfångare och vindkraftverk 
 alstrar. Det är inte längre science fiction. Det börjar hända här och nu.

Läs mer på: powercell.se
Powercell Sweden AB (publ)
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Powercell i Almedalen
Måndag 29/6 kl.13-15 – Glassmagasinet
Bränslecellsfordon och vätgasinfrastruktur  
för hållbara kommunikationer
Onsdag 1/7 kl.10-12 – Glassmagasinet
Vätgas som energilagring
Torsdag 2/7 kl.12-13   
Västsvenska arenan, Universitetet
Kan vätgas och bränsleceller bidra  
till regional tillväxt

Bränslecellsdrivna fordon och vätgas som lagrar 
energi från solceller och vindkraftverk.
PowerCell har fördelen att kunna använda samma teknik inom många olika segment och 
utvecklingen kan leda till att en ny industri med stora tillväxtmöjligheter etableras i Sverige.

Toyota har konstaterat att framtiden inte 
ligger i batteridrift, utan i vätgasdrivna 
bränsleceller- och mest troligt kommer 
andra större fordonstillverkare hänga på 
denna utveckling från år 2020. Powercell 
har ingått tekniksamarbeten med ett antal 
av dem redan i dag. Det viktiga är att det på 
sikt finns möjlighet att komma upp i större 
volymer, vilket gör att priset sjunker och 
tekniken blir attraktivare.  

Vätgas infrastuktur byggs ut
För att detta ska kunna slå igenom 
krävs en vätgasinfrastruktur, något 
som redan i dag byggs i stor skala i 
bland annat USA, Japan och Tyskland. 
Organisationen Vätgas Sverige vill få igång 
en tidig användning av vätgasfordon och 
uppbyggnad av vätgastankstationer. På 
sikt talar de om ett trettiotal tankstationer 
runt om i Sverige. Redan under hösten 
2015 byggs en tankstation intill PowerCells 
lokaler, en vid Arlanda och sedan tidigare 
finns det en i Malmö.

Lagra sol/vatten-energi med hjälp av vätgas
Intresset för egenproducerad el och 
självförsörjande hus ökar stort. Vi har 
fördelen att kunna använda samma teknik 

inom många olika segment. Ett annat 
spännande område är just lagring 
av energi från småskalig sol- och 
vindkraft i elektrolytiskt framställd 
vätgas. Från och med den 31 december 
2020 ska alla nya byggnader i EU 
vara ”nära nollenergi-byggnader” 
och under hösten kommer PowerCell 
installera ett bränslecellssystem till 
ett lågenergihus i Göteborg. Husets 
solceller kommer att producera el 
under dygnets ljusa timmar, som sedan 
kommer att användas för att tillverka 
vätgas från vatten. Kvälls- och nattetid 
samt under vintersäsongen används 
sedan el från bränslecellen, som går 
på den lagrade vätgasen. Bränslecellen 
producerar utöver el även värme som 
leds in i husets varmvattenstankar 
och används till uppvärmning och 
varmvatten. Vätgasen i tankarna 
kommer även kunna användas som 
tankstation till hushållets planerade 
vätgasbil.

Sammanfattningsvis – vår teknik kan 
användas inom flera olika segment 
och utvecklingen kan leda till att en ny 
industri etableras i Sverige.

Läs mer på powercell.se

PowerCell Sweden AB (publ), listat på 
First North, NASDAQ Stockholm
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Bränsleceller skapar ett nytt energisamhälle!
PowerCell utvecklar morgondagens bränsleceller för lagring av förnyelsebar  
energi och miljövänliga alternativ till den traditionella förbränningsmotorn.
Energiförsörjningen har en viktig 
roll att spela för ett fossilfritt 
samhälle och idag finns många bra 
och potentiella, hållbara alternativ. 
Men för ett nytt energisamhälle 
som bygger på förnybara källor 
måste vi också skapa flexibla 
elnät, säger Per Wassén, vd på 
 PowerCell.

Skapar energibalans
– Sol- och vindenergi ger, till skill-
nad från fossila bränslen, oregel-
bunden tillgång till el som skapar 
obalans i energiförsörjningen. Att 
kunna lagra energi blir därmed 
nödvändigt.

Det är med denna insikt som 
PowerCell satsar stort på utveck-

ling av system för lagring av vind- 
och solenergi. Den innovativa 
tekniken gör det möjligt att lagra 
överskottsenergi i elektrolytiskt 
framställd vätgas.

Bränslecellstack
– Den elektrolytiskt framställda 
vätgasen lagras på tank och kan 
användas i bränsleceller för att 
alstra ny el när elen behövs under 
solfattiga eller vindstilla dagar. 
Därmed kan utbudet regleras 
mot efterfrågan på elmarknaden, 
 berättar Per Wassén.

Ett annat tillämpningsområde är 
bränslecellen som en effektiv och 
miljövänlig energikälla istället för 
den traditionella förbrännings-
motorn. PowerCell samarbetar 
med flera fordonstillverkare och 
forskningsinstitut för att utveckla 
en bränslecellsstack som klarar de 
rigorösa fordonskraven.

– En variant vi tittar på är en 
komplett bränslecellsstack som 
tankas på några minuter och kan 
köras 50-60 mil, säger Per Wassén 
och avslutar:

– Det är ett helt nytt energi- 
samhälle som vi ser konturerna av 
redan nu, med kompletta system 
för olika typer av energibehov.
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redan nu, med kompletta system 
för olika typer av energibehov.”
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2020 ska alla nya byggnader i EU 
vara ”nära nollenergi-byggnader” 
och under hösten kommer PowerCell 
installera ett bränslecellssystem till 
ett lågenergihus i Göteborg. Husets 
solceller kommer att producera el 
under dygnets ljusa timmar, som sedan 
kommer att användas för att tillverka 
vätgas från vatten. Kvälls- och nattetid 
samt under vintersäsongen används 
sedan el från bränslecellen, som går 
på den lagrade vätgasen. Bränslecellen 
producerar utöver el även värme som 
leds in i husets varmvattenstankar 
och används till uppvärmning och 
varmvatten. Vätgasen i tankarna 
kommer även kunna användas som 
tankstation till hushållets planerade 
vätgasbil.

Sammanfattningsvis – vår teknik kan 
användas inom flera olika segment 
och utvecklingen kan leda till att en ny 
industri etableras i Sverige.
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PowerCell Sweden AB (publ) är ett 
Göteborgsbaserat spjutspetsföretag 
som utvecklar, tillverkar och säljer 
bränsleceller, bränslereformer och system 
för den globala marknaden. 
 – Vi är en industriell avknoppning 
från Volvokoncernen som har 
under de senaste 20 åren forskat 
och utvecklat bränsleceller för olika 
användningsområden. Vår affärsidé är 
att erbjuda miljövänliga kraftsystem 
som lämpar sig för både befintliga och 
framtida bränsleinfrastrukturer, säger 
VD Per Wassén.

Sedan 100 år har fossila bränslen så 
som bensin och diesel dominerat som 
drivmedel. Utsläppen från de dessa 
bränslen har orsakat skador på såväl 
miljö som människor och skapat enorma 
utmaningar vad gäller nutida klimathot. 

Toyota leder bränslecellsutveckling
Vätgas kan vara lösningen alla letar efter 
När Toyota presenterade sin 
bränslecellsbil Mirai i Los Angeles 
2014, sa Toyotas ordförande Takeshi 
Uchiyamada; ”Vätgas blir bränslet för det 
kommande århundradet”. 

Powercell är ett Göteborgsbaserat 
företag som utvecklar, tillverkar 
och säljer bränsleceller, bränsle-
reformer och system för den glo-
bala marknaden.

-Vi är en industriell avknoppning från Volv-
koncernen och har under de senaste 15 åren 
forskat och utvecklat bränsleceller för olika 
användningsområden, säger VD Per Wassén. 

Lagra energi i gas
Ett spännande område är lagring av energin 
från småskalig sol- och vindkraft i elektroly-
tiskt framställd vätgas.
-Den el som dina solfångare alstrar tillgodo-
ser det kontinuerliga elbehovet och av över-
skottet framställs vätgas som sedan lagras på 

tank. Den kan senare användas i en bränslecell 
för att alstra ny el när det behövs. Vi har nyli-
gen fått en order på ett sådant system till ett 
lågenergihus här i Göteborg.                                                                       

Gasdriva bilar är framtiden 
-På bilsidan har Toyota konstaterat att fram-
tiden inte ligger i batteridrift, där deras teknik 
ligger i framkant, utan i vätgasdrivna bräns-
leceller. Detta kommer att göra att alla andra 
större tillverkare hänger på och vi samarbete 
redan med tre av dem. På sikt finns möjlighet 
att komma upp i större volymer vilket gör att 
priset sjunker och tekniken blir attraktivare.

-Vad som behövs för att detta ska kunna slå 
igenom här är en vätgasinfrastruktur med 

tankstationer över hela landet. Inom organisa-
tionen Vätgas Sverige, talar vi om trettio tank-
stationer på sikt i Sverige. Under hösten byggs 
en intill Powercells lokaler.

Olika segment, samma teknik
-Vi har fördelen att vi kan använda samma tek-
nik inom många olika segment vilket gör att 
vår försäljning kommer ske till flera områden 
samtidigt. Det ger industriella skalfördelar.

-Sammantaget kan utvecklingen leda till ny 
tillväxt i regionen. Vi har redan Nordens störs-
ta forskningslabb inom området där andra bo-
lag inom detta kluster kan hyra in sig och på 
sikt ser vi stora tillväxtmöjligheter, avslutar 
Per Wassén.

Framtiden är  
redan här - Nu
Bilar som drivs av vätgas. Vätgas som lagrar energi som dina solfångare och vindkraftverk 
 alstrar. Det är inte längre science fiction. Det börjar hända här och nu.
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Bränslecellsdrivna fordon och vätgas som lagrar 
energi från solceller och vindkraftverk.
PowerCell har fördelen att kunna använda samma teknik inom många olika segment och 
utvecklingen kan leda till att en ny industri med stora tillväxtmöjligheter etableras i Sverige.

Toyota har konstaterat att framtiden inte 
ligger i batteridrift, utan i vätgasdrivna 
bränsleceller- och mest troligt kommer 
andra större fordonstillverkare hänga på 
denna utveckling från år 2020. Powercell 
har ingått tekniksamarbeten med ett antal 
av dem redan i dag. Det viktiga är att det på 
sikt finns möjlighet att komma upp i större 
volymer, vilket gör att priset sjunker och 
tekniken blir attraktivare.  

Vätgas infrastuktur byggs ut
För att detta ska kunna slå igenom 
krävs en vätgasinfrastruktur, något 
som redan i dag byggs i stor skala i 
bland annat USA, Japan och Tyskland. 
Organisationen Vätgas Sverige vill få igång 
en tidig användning av vätgasfordon och 
uppbyggnad av vätgastankstationer. På 
sikt talar de om ett trettiotal tankstationer 
runt om i Sverige. Redan under hösten 
2015 byggs en tankstation intill PowerCells 
lokaler, en vid Arlanda och sedan tidigare 
finns det en i Malmö.

Lagra sol/vatten-energi med hjälp av vätgas
Intresset för egenproducerad el och 
självförsörjande hus ökar stort. Vi har 
fördelen att kunna använda samma teknik 

inom många olika segment. Ett annat 
spännande område är just lagring 
av energi från småskalig sol- och 
vindkraft i elektrolytiskt framställd 
vätgas. Från och med den 31 december 
2020 ska alla nya byggnader i EU 
vara ”nära nollenergi-byggnader” 
och under hösten kommer PowerCell 
installera ett bränslecellssystem till 
ett lågenergihus i Göteborg. Husets 
solceller kommer att producera el 
under dygnets ljusa timmar, som sedan 
kommer att användas för att tillverka 
vätgas från vatten. Kvälls- och nattetid 
samt under vintersäsongen används 
sedan el från bränslecellen, som går 
på den lagrade vätgasen. Bränslecellen 
producerar utöver el även värme som 
leds in i husets varmvattenstankar 
och används till uppvärmning och 
varmvatten. Vätgasen i tankarna 
kommer även kunna användas som 
tankstation till hushållets planerade 
vätgasbil.

Sammanfattningsvis – vår teknik kan 
användas inom flera olika segment 
och utvecklingen kan leda till att en ny 
industri etableras i Sverige.
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-Vad som behövs för att detta ska kunna slå 
igenom här är en vätgasinfrastruktur med 

tankstationer över hela landet. Inom organisa-
tionen Vätgas Sverige, talar vi om trettio tank-
stationer på sikt i Sverige. Under hösten byggs 
en intill Powercells lokaler.

Olika segment, samma teknik
-Vi har fördelen att vi kan använda samma tek-
nik inom många olika segment vilket gör att 
vår försäljning kommer ske till flera områden 
samtidigt. Det ger industriella skalfördelar.

-Sammantaget kan utvecklingen leda till ny 
tillväxt i regionen. Vi har redan Nordens störs-
ta forskningslabb inom området där andra bo-
lag inom detta kluster kan hyra in sig och på 
sikt ser vi stora tillväxtmöjligheter, avslutar 
Per Wassén.

Framtiden är  
redan här - Nu
Bilar som drivs av vätgas. Vätgas som lagrar energi som dina solfångare och vindkraftverk 
 alstrar. Det är inte längre science fiction. Det börjar hända här och nu.

Läs mer på: powercell.se
Powercell Sweden AB (publ)

BESÖK OSS

Powercell i Almedalen
Måndag 29/6 kl.13-15 – Glassmagasinet
Bränslecellsfordon och vätgasinfrastruktur  
för hållbara kommunikationer
Onsdag 1/7 kl.10-12 – Glassmagasinet
Vätgas som energilagring
Torsdag 2/7 kl.12-13   
Västsvenska arenan, Universitetet
Kan vätgas och bränsleceller bidra  
till regional tillväxt

Bränslecellsdrivna fordon och vätgas som lagrar 
energi från solceller och vindkraftverk.
PowerCell har fördelen att kunna använda samma teknik inom många olika segment och 
utvecklingen kan leda till att en ny industri med stora tillväxtmöjligheter etableras i Sverige.

Toyota har konstaterat att framtiden inte 
ligger i batteridrift, utan i vätgasdrivna 
bränsleceller- och mest troligt kommer 
andra större fordonstillverkare hänga på 
denna utveckling från år 2020. Powercell 
har ingått tekniksamarbeten med ett antal 
av dem redan i dag. Det viktiga är att det på 
sikt finns möjlighet att komma upp i större 
volymer, vilket gör att priset sjunker och 
tekniken blir attraktivare.  

Vätgas infrastuktur byggs ut
För att detta ska kunna slå igenom 
krävs en vätgasinfrastruktur, något 
som redan i dag byggs i stor skala i 
bland annat USA, Japan och Tyskland. 
Organisationen Vätgas Sverige vill få igång 
en tidig användning av vätgasfordon och 
uppbyggnad av vätgastankstationer. På 
sikt talar de om ett trettiotal tankstationer 
runt om i Sverige. Redan under hösten 
2015 byggs en tankstation intill PowerCells 
lokaler, en vid Arlanda och sedan tidigare 
finns det en i Malmö.

Lagra sol/vatten-energi med hjälp av vätgas
Intresset för egenproducerad el och 
självförsörjande hus ökar stort. Vi har 
fördelen att kunna använda samma teknik 

inom många olika segment. Ett annat 
spännande område är just lagring 
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vara ”nära nollenergi-byggnader” 
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vätgas från vatten. Kvälls- och nattetid 
samt under vintersäsongen används 
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och används till uppvärmning och 
varmvatten. Vätgasen i tankarna 
kommer även kunna användas som 
tankstation till hushållets planerade 
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Sammanfattningsvis – vår teknik kan 
användas inom flera olika segment 
och utvecklingen kan leda till att en ny 
industri etableras i Sverige.
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Bränsleceller skapar ett nytt energisamhälle!
PowerCell utvecklar morgondagens bränsleceller för lagring av förnyelsebar  
energi och miljövänliga alternativ till den traditionella förbränningsmotorn.
Energiförsörjningen har en viktig 
roll att spela för ett fossilfritt 
samhälle och idag finns många bra 
och potentiella, hållbara alternativ. 
Men för ett nytt energisamhälle 
som bygger på förnybara källor 
måste vi också skapa flexibla 
elnät, säger Per Wassén, vd på 
 PowerCell.

Skapar energibalans
– Sol- och vindenergi ger, till skill-
nad från fossila bränslen, oregel-
bunden tillgång till el som skapar 
obalans i energiförsörjningen. Att 
kunna lagra energi blir därmed 
nödvändigt.

Det är med denna insikt som 
PowerCell satsar stort på utveck-

ling av system för lagring av vind- 
och solenergi. Den innovativa 
tekniken gör det möjligt att lagra 
överskottsenergi i elektrolytiskt 
framställd vätgas.

Bränslecellstack
– Den elektrolytiskt framställda 
vätgasen lagras på tank och kan 
användas i bränsleceller för att 
alstra ny el när elen behövs under 
solfattiga eller vindstilla dagar. 
Därmed kan utbudet regleras 
mot efterfrågan på elmarknaden, 
 berättar Per Wassén.

Ett annat tillämpningsområde är 
bränslecellen som en effektiv och 
miljövänlig energikälla istället för 
den traditionella förbrännings-
motorn. PowerCell samarbetar 
med flera fordonstillverkare och 
forskningsinstitut för att utveckla 
en bränslecellsstack som klarar de 
rigorösa fordonskraven.

– En variant vi tittar på är en 
komplett bränslecellsstack som 
tankas på några minuter och kan 
köras 50-60 mil, säger Per Wassén 
och avslutar:

– Det är ett helt nytt energi- 
samhälle som vi ser konturerna av 
redan nu, med kompletta system 
för olika typer av energibehov.

”Det är ett helt nytt energi- 
samhälle som vi ser konturerna av 
redan nu, med kompletta system 
för olika typer av energibehov.”

POWECELL.sE

PowerCell Sweden AB (publ) är ett 
Göteborgsbaserat spjutspetsföretag 
som utvecklar, tillverkar och säljer 
bränsleceller, bränslereformer och system 
för den globala marknaden. 
 – Vi är en industriell avknoppning 
från Volvokoncernen som har 
under de senaste 20 åren forskat 
och utvecklat bränsleceller för olika 
användningsområden. Vår affärsidé är 
att erbjuda miljövänliga kraftsystem 
som lämpar sig för både befintliga och 
framtida bränsleinfrastrukturer, säger 
VD Per Wassén.

Sedan 100 år har fossila bränslen så 
som bensin och diesel dominerat som 
drivmedel. Utsläppen från de dessa 
bränslen har orsakat skador på såväl 
miljö som människor och skapat enorma 
utmaningar vad gäller nutida klimathot. 

Toyota leder bränslecellsutveckling
Vätgas kan vara lösningen alla letar efter 
När Toyota presenterade sin 
bränslecellsbil Mirai i Los Angeles 
2014, sa Toyotas ordförande Takeshi 
Uchiyamada; ”Vätgas blir bränslet för det 
kommande århundradet”. 

Powercell är ett Göteborgsbaserat 
företag som utvecklar, tillverkar 
och säljer bränsleceller, bränsle-
reformer och system för den glo-
bala marknaden.

-Vi är en industriell avknoppning från Volv-
koncernen och har under de senaste 15 åren 
forskat och utvecklat bränsleceller för olika 
användningsområden, säger VD Per Wassén. 

Lagra energi i gas
Ett spännande område är lagring av energin 
från småskalig sol- och vindkraft i elektroly-
tiskt framställd vätgas.
-Den el som dina solfångare alstrar tillgodo-
ser det kontinuerliga elbehovet och av över-
skottet framställs vätgas som sedan lagras på 

tank. Den kan senare användas i en bränslecell 
för att alstra ny el när det behövs. Vi har nyli-
gen fått en order på ett sådant system till ett 
lågenergihus här i Göteborg.                                                                       

Gasdriva bilar är framtiden 
-På bilsidan har Toyota konstaterat att fram-
tiden inte ligger i batteridrift, där deras teknik 
ligger i framkant, utan i vätgasdrivna bräns-
leceller. Detta kommer att göra att alla andra 
större tillverkare hänger på och vi samarbete 
redan med tre av dem. På sikt finns möjlighet 
att komma upp i större volymer vilket gör att 
priset sjunker och tekniken blir attraktivare.

-Vad som behövs för att detta ska kunna slå 
igenom här är en vätgasinfrastruktur med 

tankstationer över hela landet. Inom organisa-
tionen Vätgas Sverige, talar vi om trettio tank-
stationer på sikt i Sverige. Under hösten byggs 
en intill Powercells lokaler.

Olika segment, samma teknik
-Vi har fördelen att vi kan använda samma tek-
nik inom många olika segment vilket gör att 
vår försäljning kommer ske till flera områden 
samtidigt. Det ger industriella skalfördelar.

-Sammantaget kan utvecklingen leda till ny 
tillväxt i regionen. Vi har redan Nordens störs-
ta forskningslabb inom området där andra bo-
lag inom detta kluster kan hyra in sig och på 
sikt ser vi stora tillväxtmöjligheter, avslutar 
Per Wassén.

Framtiden är  
redan här - Nu
Bilar som drivs av vätgas. Vätgas som lagrar energi som dina solfångare och vindkraftverk 
 alstrar. Det är inte längre science fiction. Det börjar hända här och nu.

Läs mer på: powercell.se
Powercell Sweden AB (publ)
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Powercell i Almedalen
Måndag 29/6 kl.13-15 – Glassmagasinet
Bränslecellsfordon och vätgasinfrastruktur  
för hållbara kommunikationer
Onsdag 1/7 kl.10-12 – Glassmagasinet
Vätgas som energilagring
Torsdag 2/7 kl.12-13   
Västsvenska arenan, Universitetet
Kan vätgas och bränsleceller bidra  
till regional tillväxt

Bränslecellsdrivna fordon och vätgas som lagrar 
energi från solceller och vindkraftverk.
PowerCell har fördelen att kunna använda samma teknik inom många olika segment och 
utvecklingen kan leda till att en ny industri med stora tillväxtmöjligheter etableras i Sverige.

Toyota har konstaterat att framtiden inte 
ligger i batteridrift, utan i vätgasdrivna 
bränsleceller- och mest troligt kommer 
andra större fordonstillverkare hänga på 
denna utveckling från år 2020. Powercell 
har ingått tekniksamarbeten med ett antal 
av dem redan i dag. Det viktiga är att det på 
sikt finns möjlighet att komma upp i större 
volymer, vilket gör att priset sjunker och 
tekniken blir attraktivare.  

Vätgas infrastuktur byggs ut
För att detta ska kunna slå igenom 
krävs en vätgasinfrastruktur, något 
som redan i dag byggs i stor skala i 
bland annat USA, Japan och Tyskland. 
Organisationen Vätgas Sverige vill få igång 
en tidig användning av vätgasfordon och 
uppbyggnad av vätgastankstationer. På 
sikt talar de om ett trettiotal tankstationer 
runt om i Sverige. Redan under hösten 
2015 byggs en tankstation intill PowerCells 
lokaler, en vid Arlanda och sedan tidigare 
finns det en i Malmö.

Lagra sol/vatten-energi med hjälp av vätgas
Intresset för egenproducerad el och 
självförsörjande hus ökar stort. Vi har 
fördelen att kunna använda samma teknik 

inom många olika segment. Ett annat 
spännande område är just lagring 
av energi från småskalig sol- och 
vindkraft i elektrolytiskt framställd 
vätgas. Från och med den 31 december 
2020 ska alla nya byggnader i EU 
vara ”nära nollenergi-byggnader” 
och under hösten kommer PowerCell 
installera ett bränslecellssystem till 
ett lågenergihus i Göteborg. Husets 
solceller kommer att producera el 
under dygnets ljusa timmar, som sedan 
kommer att användas för att tillverka 
vätgas från vatten. Kvälls- och nattetid 
samt under vintersäsongen används 
sedan el från bränslecellen, som går 
på den lagrade vätgasen. Bränslecellen 
producerar utöver el även värme som 
leds in i husets varmvattenstankar 
och används till uppvärmning och 
varmvatten. Vätgasen i tankarna 
kommer även kunna användas som 
tankstation till hushållets planerade 
vätgasbil.

Sammanfattningsvis – vår teknik kan 
användas inom flera olika segment 
och utvecklingen kan leda till att en ny 
industri etableras i Sverige.
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sikt talar de om ett trettiotal tankstationer 
runt om i Sverige. Redan under hösten 
2015 byggs en tankstation intill PowerCells 
lokaler, en vid Arlanda och sedan tidigare 
finns det en i Malmö.

Lagra sol/vatten-energi med hjälp av vätgas
Intresset för egenproducerad el och 
självförsörjande hus ökar stort. Vi har 
fördelen att kunna använda samma teknik 

inom många olika segment. Ett annat 
spännande område är just lagring 
av energi från småskalig sol- och 
vindkraft i elektrolytiskt framställd 
vätgas. Från och med den 31 december 
2020 ska alla nya byggnader i EU 
vara ”nära nollenergi-byggnader” 
och under hösten kommer PowerCell 
installera ett bränslecellssystem till 
ett lågenergihus i Göteborg. Husets 
solceller kommer att producera el 
under dygnets ljusa timmar, som sedan 
kommer att användas för att tillverka 
vätgas från vatten. Kvälls- och nattetid 
samt under vintersäsongen används 
sedan el från bränslecellen, som går 
på den lagrade vätgasen. Bränslecellen 
producerar utöver el även värme som 
leds in i husets varmvattenstankar 
och används till uppvärmning och 
varmvatten. Vätgasen i tankarna 
kommer även kunna användas som 
tankstation till hushållets planerade 
vätgasbil.

Sammanfattningsvis – vår teknik kan 
användas inom flera olika segment 
och utvecklingen kan leda till att en ny 
industri etableras i Sverige.

Läs mer på powercell.se
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PowerCell Sweden AB (publ) är ett 
Göteborgsbaserat spjutspetsföretag 
som utvecklar, tillverkar och säljer 
bränsleceller, bränslereformer och system 
för den globala marknaden. 
 – Vi är en industriell avknoppning 
från Volvokoncernen som har 
under de senaste 20 åren forskat 
och utvecklat bränsleceller för olika 
användningsområden. Vår affärsidé är 
att erbjuda miljövänliga kraftsystem 
som lämpar sig för både befintliga och 
framtida bränsleinfrastrukturer, säger 
VD Per Wassén.

Sedan 100 år har fossila bränslen så 
som bensin och diesel dominerat som 
drivmedel. Utsläppen från de dessa 
bränslen har orsakat skador på såväl 
miljö som människor och skapat enorma 
utmaningar vad gäller nutida klimathot. 

Toyota leder bränslecellsutveckling
Vätgas kan vara lösningen alla letar efter 
När Toyota presenterade sin 
bränslecellsbil Mirai i Los Angeles 
2014, sa Toyotas ordförande Takeshi 
Uchiyamada; ”Vätgas blir bränslet för det 
kommande århundradet”. 

Powercell är ett Göteborgsbaserat 
företag som utvecklar, tillverkar 
och säljer bränsleceller, bränsle-
reformer och system för den glo-
bala marknaden.

-Vi är en industriell avknoppning från Volv-
koncernen och har under de senaste 15 åren 
forskat och utvecklat bränsleceller för olika 
användningsområden, säger VD Per Wassén. 

Lagra energi i gas
Ett spännande område är lagring av energin 
från småskalig sol- och vindkraft i elektroly-
tiskt framställd vätgas.
-Den el som dina solfångare alstrar tillgodo-
ser det kontinuerliga elbehovet och av över-
skottet framställs vätgas som sedan lagras på 

tank. Den kan senare användas i en bränslecell 
för att alstra ny el när det behövs. Vi har nyli-
gen fått en order på ett sådant system till ett 
lågenergihus här i Göteborg.                                                                       

Gasdriva bilar är framtiden 
-På bilsidan har Toyota konstaterat att fram-
tiden inte ligger i batteridrift, där deras teknik 
ligger i framkant, utan i vätgasdrivna bräns-
leceller. Detta kommer att göra att alla andra 
större tillverkare hänger på och vi samarbete 
redan med tre av dem. På sikt finns möjlighet 
att komma upp i större volymer vilket gör att 
priset sjunker och tekniken blir attraktivare.

-Vad som behövs för att detta ska kunna slå 
igenom här är en vätgasinfrastruktur med 

tankstationer över hela landet. Inom organisa-
tionen Vätgas Sverige, talar vi om trettio tank-
stationer på sikt i Sverige. Under hösten byggs 
en intill Powercells lokaler.

Olika segment, samma teknik
-Vi har fördelen att vi kan använda samma tek-
nik inom många olika segment vilket gör att 
vår försäljning kommer ske till flera områden 
samtidigt. Det ger industriella skalfördelar.

-Sammantaget kan utvecklingen leda till ny 
tillväxt i regionen. Vi har redan Nordens störs-
ta forskningslabb inom området där andra bo-
lag inom detta kluster kan hyra in sig och på 
sikt ser vi stora tillväxtmöjligheter, avslutar 
Per Wassén.

Framtiden är  
redan här - Nu
Bilar som drivs av vätgas. Vätgas som lagrar energi som dina solfångare och vindkraftverk 
 alstrar. Det är inte längre science fiction. Det börjar hända här och nu.
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utvecklingen kan leda till att en ny industri med stora tillväxtmöjligheter etableras i Sverige.

Toyota har konstaterat att framtiden inte 
ligger i batteridrift, utan i vätgasdrivna 
bränsleceller- och mest troligt kommer 
andra större fordonstillverkare hänga på 
denna utveckling från år 2020. Powercell 
har ingått tekniksamarbeten med ett antal 
av dem redan i dag. Det viktiga är att det på 
sikt finns möjlighet att komma upp i större 
volymer, vilket gör att priset sjunker och 
tekniken blir attraktivare.  

Vätgas infrastuktur byggs ut
För att detta ska kunna slå igenom 
krävs en vätgasinfrastruktur, något 
som redan i dag byggs i stor skala i 
bland annat USA, Japan och Tyskland. 
Organisationen Vätgas Sverige vill få igång 
en tidig användning av vätgasfordon och 
uppbyggnad av vätgastankstationer. På 
sikt talar de om ett trettiotal tankstationer 
runt om i Sverige. Redan under hösten 
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lokaler, en vid Arlanda och sedan tidigare 
finns det en i Malmö.
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vara ”nära nollenergi-byggnader” 
och under hösten kommer PowerCell 
installera ett bränslecellssystem till 
ett lågenergihus i Göteborg. Husets 
solceller kommer att producera el 
under dygnets ljusa timmar, som sedan 
kommer att användas för att tillverka 
vätgas från vatten. Kvälls- och nattetid 
samt under vintersäsongen används 
sedan el från bränslecellen, som går 
på den lagrade vätgasen. Bränslecellen 
producerar utöver el även värme som 
leds in i husets varmvattenstankar 
och används till uppvärmning och 
varmvatten. Vätgasen i tankarna 
kommer även kunna användas som 
tankstation till hushållets planerade 
vätgasbil.

Sammanfattningsvis – vår teknik kan 
användas inom flera olika segment 
och utvecklingen kan leda till att en ny 
industri etableras i Sverige.
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”Det är ett helt nytt energi- 
samhälle som vi ser konturerna av 
redan nu, med kompletta system 
för olika typer av energibehov.”

POWECELL.sE

PowerCell Sweden AB (publ) är ett 
Göteborgsbaserat spjutspetsföretag 
som utvecklar, tillverkar och säljer 
bränsleceller, bränslereformer och system 
för den globala marknaden. 
 – Vi är en industriell avknoppning 
från Volvokoncernen som har 
under de senaste 20 åren forskat 
och utvecklat bränsleceller för olika 
användningsområden. Vår affärsidé är 
att erbjuda miljövänliga kraftsystem 
som lämpar sig för både befintliga och 
framtida bränsleinfrastrukturer, säger 
VD Per Wassén.

Sedan 100 år har fossila bränslen så 
som bensin och diesel dominerat som 
drivmedel. Utsläppen från de dessa 
bränslen har orsakat skador på såväl 
miljö som människor och skapat enorma 
utmaningar vad gäller nutida klimathot. 

Toyota leder bränslecellsutveckling
Vätgas kan vara lösningen alla letar efter 
När Toyota presenterade sin 
bränslecellsbil Mirai i Los Angeles 
2014, sa Toyotas ordförande Takeshi 
Uchiyamada; ”Vätgas blir bränslet för det 
kommande århundradet”. 

Powercell är ett Göteborgsbaserat 
företag som utvecklar, tillverkar 
och säljer bränsleceller, bränsle-
reformer och system för den glo-
bala marknaden.

-Vi är en industriell avknoppning från Volv-
koncernen och har under de senaste 15 åren 
forskat och utvecklat bränsleceller för olika 
användningsområden, säger VD Per Wassén. 

Lagra energi i gas
Ett spännande område är lagring av energin 
från småskalig sol- och vindkraft i elektroly-
tiskt framställd vätgas.
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tank. Den kan senare användas i en bränslecell 
för att alstra ny el när det behövs. Vi har nyli-
gen fått en order på ett sådant system till ett 
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Gasdriva bilar är framtiden 
-På bilsidan har Toyota konstaterat att fram-
tiden inte ligger i batteridrift, där deras teknik 
ligger i framkant, utan i vätgasdrivna bräns-
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större tillverkare hänger på och vi samarbete 
redan med tre av dem. På sikt finns möjlighet 
att komma upp i större volymer vilket gör att 
priset sjunker och tekniken blir attraktivare.

-Vad som behövs för att detta ska kunna slå 
igenom här är en vätgasinfrastruktur med 

tankstationer över hela landet. Inom organisa-
tionen Vätgas Sverige, talar vi om trettio tank-
stationer på sikt i Sverige. Under hösten byggs 
en intill Powercells lokaler.

Olika segment, samma teknik
-Vi har fördelen att vi kan använda samma tek-
nik inom många olika segment vilket gör att 
vår försäljning kommer ske till flera områden 
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sikt ser vi stora tillväxtmöjligheter, avslutar 
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runt om i Sverige. Redan under hösten 
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lokaler, en vid Arlanda och sedan tidigare 
finns det en i Malmö.
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inom många olika segment. Ett annat 
spännande område är just lagring 
av energi från småskalig sol- och 
vindkraft i elektrolytiskt framställd 
vätgas. Från och med den 31 december 
2020 ska alla nya byggnader i EU 
vara ”nära nollenergi-byggnader” 
och under hösten kommer PowerCell 
installera ett bränslecellssystem till 
ett lågenergihus i Göteborg. Husets 
solceller kommer att producera el 
under dygnets ljusa timmar, som sedan 
kommer att användas för att tillverka 
vätgas från vatten. Kvälls- och nattetid 
samt under vintersäsongen används 
sedan el från bränslecellen, som går 
på den lagrade vätgasen. Bränslecellen 
producerar utöver el även värme som 
leds in i husets varmvattenstankar 
och används till uppvärmning och 
varmvatten. Vätgasen i tankarna 
kommer även kunna användas som 
tankstation till hushållets planerade 
vätgasbil.
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industri etableras i Sverige.

Läs mer på powercell.se

PowerCell Sweden AB (publ), listat på 
First North, NASDAQ Stockholm

ANNONS

Per Wassén, VD på Powercell

PowerCell Sweden AB (publ) är ett 
Göteborgsbaserat spjutspetsföretag 
som utvecklar, tillverkar och säljer 
bränsleceller, bränslereformer och system 
för den globala marknaden. 
 – Vi är en industriell avknoppning 
från Volvokoncernen som har 
under de senaste 20 åren forskat 
och utvecklat bränsleceller för olika 
användningsområden. Vår affärsidé är 
att erbjuda miljövänliga kraftsystem 
som lämpar sig för både befintliga och 
framtida bränsleinfrastrukturer, säger 
VD Per Wassén.

Sedan 100 år har fossila bränslen så 
som bensin och diesel dominerat som 
drivmedel. Utsläppen från de dessa 
bränslen har orsakat skador på såväl 
miljö som människor och skapat enorma 
utmaningar vad gäller nutida klimathot. 

Toyota leder bränslecellsutveckling
Vätgas kan vara lösningen alla letar efter 
När Toyota presenterade sin 
bränslecellsbil Mirai i Los Angeles 
2014, sa Toyotas ordförande Takeshi 
Uchiyamada; ”Vätgas blir bränslet för det 
kommande århundradet”. 

Powercell är ett Göteborgsbaserat 
företag som utvecklar, tillverkar 
och säljer bränsleceller, bränsle-
reformer och system för den glo-
bala marknaden.

-Vi är en industriell avknoppning från Volv-
koncernen och har under de senaste 15 åren 
forskat och utvecklat bränsleceller för olika 
användningsområden, säger VD Per Wassén. 

Lagra energi i gas
Ett spännande område är lagring av energin 
från småskalig sol- och vindkraft i elektroly-
tiskt framställd vätgas.
-Den el som dina solfångare alstrar tillgodo-
ser det kontinuerliga elbehovet och av över-
skottet framställs vätgas som sedan lagras på 

tank. Den kan senare användas i en bränslecell 
för att alstra ny el när det behövs. Vi har nyli-
gen fått en order på ett sådant system till ett 
lågenergihus här i Göteborg.                                                                       

Gasdriva bilar är framtiden 
-På bilsidan har Toyota konstaterat att fram-
tiden inte ligger i batteridrift, där deras teknik 
ligger i framkant, utan i vätgasdrivna bräns-
leceller. Detta kommer att göra att alla andra 
större tillverkare hänger på och vi samarbete 
redan med tre av dem. På sikt finns möjlighet 
att komma upp i större volymer vilket gör att 
priset sjunker och tekniken blir attraktivare.

-Vad som behövs för att detta ska kunna slå 
igenom här är en vätgasinfrastruktur med 

tankstationer över hela landet. Inom organisa-
tionen Vätgas Sverige, talar vi om trettio tank-
stationer på sikt i Sverige. Under hösten byggs 
en intill Powercells lokaler.

Olika segment, samma teknik
-Vi har fördelen att vi kan använda samma tek-
nik inom många olika segment vilket gör att 
vår försäljning kommer ske till flera områden 
samtidigt. Det ger industriella skalfördelar.

-Sammantaget kan utvecklingen leda till ny 
tillväxt i regionen. Vi har redan Nordens störs-
ta forskningslabb inom området där andra bo-
lag inom detta kluster kan hyra in sig och på 
sikt ser vi stora tillväxtmöjligheter, avslutar 
Per Wassén.

Framtiden är  
redan här - Nu
Bilar som drivs av vätgas. Vätgas som lagrar energi som dina solfångare och vindkraftverk 
 alstrar. Det är inte längre science fiction. Det börjar hända här och nu.

Läs mer på: powercell.se
Powercell Sweden AB (publ)

BESÖK OSS

Powercell i Almedalen
Måndag 29/6 kl.13-15 – Glassmagasinet
Bränslecellsfordon och vätgasinfrastruktur  
för hållbara kommunikationer
Onsdag 1/7 kl.10-12 – Glassmagasinet
Vätgas som energilagring
Torsdag 2/7 kl.12-13   
Västsvenska arenan, Universitetet
Kan vätgas och bränsleceller bidra  
till regional tillväxt

Bränslecellsdrivna fordon och vätgas som lagrar 
energi från solceller och vindkraftverk.
PowerCell har fördelen att kunna använda samma teknik inom många olika segment och 
utvecklingen kan leda till att en ny industri med stora tillväxtmöjligheter etableras i Sverige.

Toyota har konstaterat att framtiden inte 
ligger i batteridrift, utan i vätgasdrivna 
bränsleceller- och mest troligt kommer 
andra större fordonstillverkare hänga på 
denna utveckling från år 2020. Powercell 
har ingått tekniksamarbeten med ett antal 
av dem redan i dag. Det viktiga är att det på 
sikt finns möjlighet att komma upp i större 
volymer, vilket gör att priset sjunker och 
tekniken blir attraktivare.  

Vätgas infrastuktur byggs ut
För att detta ska kunna slå igenom 
krävs en vätgasinfrastruktur, något 
som redan i dag byggs i stor skala i 
bland annat USA, Japan och Tyskland. 
Organisationen Vätgas Sverige vill få igång 
en tidig användning av vätgasfordon och 
uppbyggnad av vätgastankstationer. På 
sikt talar de om ett trettiotal tankstationer 
runt om i Sverige. Redan under hösten 
2015 byggs en tankstation intill PowerCells 
lokaler, en vid Arlanda och sedan tidigare 
finns det en i Malmö.

Lagra sol/vatten-energi med hjälp av vätgas
Intresset för egenproducerad el och 
självförsörjande hus ökar stort. Vi har 
fördelen att kunna använda samma teknik 

inom många olika segment. Ett annat 
spännande område är just lagring 
av energi från småskalig sol- och 
vindkraft i elektrolytiskt framställd 
vätgas. Från och med den 31 december 
2020 ska alla nya byggnader i EU 
vara ”nära nollenergi-byggnader” 
och under hösten kommer PowerCell 
installera ett bränslecellssystem till 
ett lågenergihus i Göteborg. Husets 
solceller kommer att producera el 
under dygnets ljusa timmar, som sedan 
kommer att användas för att tillverka 
vätgas från vatten. Kvälls- och nattetid 
samt under vintersäsongen används 
sedan el från bränslecellen, som går 
på den lagrade vätgasen. Bränslecellen 
producerar utöver el även värme som 
leds in i husets varmvattenstankar 
och används till uppvärmning och 
varmvatten. Vätgasen i tankarna 
kommer även kunna användas som 
tankstation till hushållets planerade 
vätgasbil.

Sammanfattningsvis – vår teknik kan 
användas inom flera olika segment 
och utvecklingen kan leda till att en ny 
industri etableras i Sverige.
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Bränsleceller skapar ett nytt energisamhälle!
PowerCell utvecklar morgondagens bränsleceller för lagring av förnyelsebar  
energi och miljövänliga alternativ till den traditionella förbränningsmotorn.
Energiförsörjningen har en viktig 
roll att spela för ett fossilfritt 
samhälle och idag finns många bra 
och potentiella, hållbara alternativ. 
Men för ett nytt energisamhälle 
som bygger på förnybara källor 
måste vi också skapa flexibla 
elnät, säger Per Wassén, vd på 
 PowerCell.

Skapar energibalans
– Sol- och vindenergi ger, till skill-
nad från fossila bränslen, oregel-
bunden tillgång till el som skapar 
obalans i energiförsörjningen. Att 
kunna lagra energi blir därmed 
nödvändigt.

Det är med denna insikt som 
PowerCell satsar stort på utveck-

ling av system för lagring av vind- 
och solenergi. Den innovativa 
tekniken gör det möjligt att lagra 
överskottsenergi i elektrolytiskt 
framställd vätgas.

Bränslecellstack
– Den elektrolytiskt framställda 
vätgasen lagras på tank och kan 
användas i bränsleceller för att 
alstra ny el när elen behövs under 
solfattiga eller vindstilla dagar. 
Därmed kan utbudet regleras 
mot efterfrågan på elmarknaden, 
 berättar Per Wassén.

Ett annat tillämpningsområde är 
bränslecellen som en effektiv och 
miljövänlig energikälla istället för 
den traditionella förbrännings-
motorn. PowerCell samarbetar 
med flera fordonstillverkare och 
forskningsinstitut för att utveckla 
en bränslecellsstack som klarar de 
rigorösa fordonskraven.

– En variant vi tittar på är en 
komplett bränslecellsstack som 
tankas på några minuter och kan 
köras 50-60 mil, säger Per Wassén 
och avslutar:

– Det är ett helt nytt energi- 
samhälle som vi ser konturerna av 
redan nu, med kompletta system 
för olika typer av energibehov.

”Det är ett helt nytt energi- 
samhälle som vi ser konturerna av 
redan nu, med kompletta system 
för olika typer av energibehov.”

POWECELL.sE

PowerCell Sweden AB (publ) är ett 
Göteborgsbaserat spjutspetsföretag 
som utvecklar, tillverkar och säljer 
bränsleceller, bränslereformer och system 
för den globala marknaden. 
 – Vi är en industriell avknoppning 
från Volvokoncernen som har 
under de senaste 20 åren forskat 
och utvecklat bränsleceller för olika 
användningsområden. Vår affärsidé är 
att erbjuda miljövänliga kraftsystem 
som lämpar sig för både befintliga och 
framtida bränsleinfrastrukturer, säger 
VD Per Wassén.

Sedan 100 år har fossila bränslen så 
som bensin och diesel dominerat som 
drivmedel. Utsläppen från de dessa 
bränslen har orsakat skador på såväl 
miljö som människor och skapat enorma 
utmaningar vad gäller nutida klimathot. 

Toyota leder bränslecellsutveckling
Vätgas kan vara lösningen alla letar efter 
När Toyota presenterade sin 
bränslecellsbil Mirai i Los Angeles 
2014, sa Toyotas ordförande Takeshi 
Uchiyamada; ”Vätgas blir bränslet för det 
kommande århundradet”. 

Powercell är ett Göteborgsbaserat 
företag som utvecklar, tillverkar 
och säljer bränsleceller, bränsle-
reformer och system för den glo-
bala marknaden.

-Vi är en industriell avknoppning från Volv-
koncernen och har under de senaste 15 åren 
forskat och utvecklat bränsleceller för olika 
användningsområden, säger VD Per Wassén. 

Lagra energi i gas
Ett spännande område är lagring av energin 
från småskalig sol- och vindkraft i elektroly-
tiskt framställd vätgas.
-Den el som dina solfångare alstrar tillgodo-
ser det kontinuerliga elbehovet och av över-
skottet framställs vätgas som sedan lagras på 

tank. Den kan senare användas i en bränslecell 
för att alstra ny el när det behövs. Vi har nyli-
gen fått en order på ett sådant system till ett 
lågenergihus här i Göteborg.                                                                       

Gasdriva bilar är framtiden 
-På bilsidan har Toyota konstaterat att fram-
tiden inte ligger i batteridrift, där deras teknik 
ligger i framkant, utan i vätgasdrivna bräns-
leceller. Detta kommer att göra att alla andra 
större tillverkare hänger på och vi samarbete 
redan med tre av dem. På sikt finns möjlighet 
att komma upp i större volymer vilket gör att 
priset sjunker och tekniken blir attraktivare.

-Vad som behövs för att detta ska kunna slå 
igenom här är en vätgasinfrastruktur med 

tankstationer över hela landet. Inom organisa-
tionen Vätgas Sverige, talar vi om trettio tank-
stationer på sikt i Sverige. Under hösten byggs 
en intill Powercells lokaler.

Olika segment, samma teknik
-Vi har fördelen att vi kan använda samma tek-
nik inom många olika segment vilket gör att 
vår försäljning kommer ske till flera områden 
samtidigt. Det ger industriella skalfördelar.

-Sammantaget kan utvecklingen leda till ny 
tillväxt i regionen. Vi har redan Nordens störs-
ta forskningslabb inom området där andra bo-
lag inom detta kluster kan hyra in sig och på 
sikt ser vi stora tillväxtmöjligheter, avslutar 
Per Wassén.

Framtiden är  
redan här - Nu
Bilar som drivs av vätgas. Vätgas som lagrar energi som dina solfångare och vindkraftverk 
 alstrar. Det är inte längre science fiction. Det börjar hända här och nu.

Läs mer på: powercell.se
Powercell Sweden AB (publ)
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Powercell i Almedalen
Måndag 29/6 kl.13-15 – Glassmagasinet
Bränslecellsfordon och vätgasinfrastruktur  
för hållbara kommunikationer
Onsdag 1/7 kl.10-12 – Glassmagasinet
Vätgas som energilagring
Torsdag 2/7 kl.12-13   
Västsvenska arenan, Universitetet
Kan vätgas och bränsleceller bidra  
till regional tillväxt

Bränslecellsdrivna fordon och vätgas som lagrar 
energi från solceller och vindkraftverk.
PowerCell har fördelen att kunna använda samma teknik inom många olika segment och 
utvecklingen kan leda till att en ny industri med stora tillväxtmöjligheter etableras i Sverige.

Toyota har konstaterat att framtiden inte 
ligger i batteridrift, utan i vätgasdrivna 
bränsleceller- och mest troligt kommer 
andra större fordonstillverkare hänga på 
denna utveckling från år 2020. Powercell 
har ingått tekniksamarbeten med ett antal 
av dem redan i dag. Det viktiga är att det på 
sikt finns möjlighet att komma upp i större 
volymer, vilket gör att priset sjunker och 
tekniken blir attraktivare.  

Vätgas infrastuktur byggs ut
För att detta ska kunna slå igenom 
krävs en vätgasinfrastruktur, något 
som redan i dag byggs i stor skala i 
bland annat USA, Japan och Tyskland. 
Organisationen Vätgas Sverige vill få igång 
en tidig användning av vätgasfordon och 
uppbyggnad av vätgastankstationer. På 
sikt talar de om ett trettiotal tankstationer 
runt om i Sverige. Redan under hösten 
2015 byggs en tankstation intill PowerCells 
lokaler, en vid Arlanda och sedan tidigare 
finns det en i Malmö.

Lagra sol/vatten-energi med hjälp av vätgas
Intresset för egenproducerad el och 
självförsörjande hus ökar stort. Vi har 
fördelen att kunna använda samma teknik 

inom många olika segment. Ett annat 
spännande område är just lagring 
av energi från småskalig sol- och 
vindkraft i elektrolytiskt framställd 
vätgas. Från och med den 31 december 
2020 ska alla nya byggnader i EU 
vara ”nära nollenergi-byggnader” 
och under hösten kommer PowerCell 
installera ett bränslecellssystem till 
ett lågenergihus i Göteborg. Husets 
solceller kommer att producera el 
under dygnets ljusa timmar, som sedan 
kommer att användas för att tillverka 
vätgas från vatten. Kvälls- och nattetid 
samt under vintersäsongen används 
sedan el från bränslecellen, som går 
på den lagrade vätgasen. Bränslecellen 
producerar utöver el även värme som 
leds in i husets varmvattenstankar 
och används till uppvärmning och 
varmvatten. Vätgasen i tankarna 
kommer även kunna användas som 
tankstation till hushållets planerade 
vätgasbil.

Sammanfattningsvis – vår teknik kan 
användas inom flera olika segment 
och utvecklingen kan leda till att en ny 
industri etableras i Sverige.
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denna utveckling från år 2020. Powercell 
har ingått tekniksamarbeten med ett antal 
av dem redan i dag. Det viktiga är att det på 
sikt finns möjlighet att komma upp i större 
volymer, vilket gör att priset sjunker och 
tekniken blir attraktivare.  

Vätgas infrastuktur byggs ut
För att detta ska kunna slå igenom 
krävs en vätgasinfrastruktur, något 
som redan i dag byggs i stor skala i 
bland annat USA, Japan och Tyskland. 
Organisationen Vätgas Sverige vill få igång 
en tidig användning av vätgasfordon och 
uppbyggnad av vätgastankstationer. På 
sikt talar de om ett trettiotal tankstationer 
runt om i Sverige. Redan under hösten 
2015 byggs en tankstation intill PowerCells 
lokaler, en vid Arlanda och sedan tidigare 
finns det en i Malmö.

Lagra sol/vatten-energi med hjälp av vätgas
Intresset för egenproducerad el och 
självförsörjande hus ökar stort. Vi har 
fördelen att kunna använda samma teknik 

inom många olika segment. Ett annat 
spännande område är just lagring 
av energi från småskalig sol- och 
vindkraft i elektrolytiskt framställd 
vätgas. Från och med den 31 december 
2020 ska alla nya byggnader i EU 
vara ”nära nollenergi-byggnader” 
och under hösten kommer PowerCell 
installera ett bränslecellssystem till 
ett lågenergihus i Göteborg. Husets 
solceller kommer att producera el 
under dygnets ljusa timmar, som sedan 
kommer att användas för att tillverka 
vätgas från vatten. Kvälls- och nattetid 
samt under vintersäsongen används 
sedan el från bränslecellen, som går 
på den lagrade vätgasen. Bränslecellen 
producerar utöver el även värme som 
leds in i husets varmvattenstankar 
och används till uppvärmning och 
varmvatten. Vätgasen i tankarna 
kommer även kunna användas som 
tankstation till hushållets planerade 
vätgasbil.

Sammanfattningsvis – vår teknik kan 
användas inom flera olika segment 
och utvecklingen kan leda till att en ny 
industri etableras i Sverige.

Läs mer på powercell.se

PowerCell Sweden AB (publ), listat på 
First North, NASDAQ Stockholm

ANNONS

Per Wassén, VD på Powercell

PowerCell Sweden AB (publ) är ett 
Göteborgsbaserat spjutspetsföretag 
som utvecklar, tillverkar och säljer 
bränsleceller, bränslereformer och system 
för den globala marknaden. 
 – Vi är en industriell avknoppning 
från Volvokoncernen som har 
under de senaste 20 åren forskat 
och utvecklat bränsleceller för olika 
användningsområden. Vår affärsidé är 
att erbjuda miljövänliga kraftsystem 
som lämpar sig för både befintliga och 
framtida bränsleinfrastrukturer, säger 
VD Per Wassén.

Sedan 100 år har fossila bränslen så 
som bensin och diesel dominerat som 
drivmedel. Utsläppen från de dessa 
bränslen har orsakat skador på såväl 
miljö som människor och skapat enorma 
utmaningar vad gäller nutida klimathot. 

Toyota leder bränslecellsutveckling
Vätgas kan vara lösningen alla letar efter 
När Toyota presenterade sin 
bränslecellsbil Mirai i Los Angeles 
2014, sa Toyotas ordförande Takeshi 
Uchiyamada; ”Vätgas blir bränslet för det 
kommande århundradet”. 

Powercell är ett Göteborgsbaserat 
företag som utvecklar, tillverkar 
och säljer bränsleceller, bränsle-
reformer och system för den glo-
bala marknaden.

-Vi är en industriell avknoppning från Volv-
koncernen och har under de senaste 15 åren 
forskat och utvecklat bränsleceller för olika 
användningsområden, säger VD Per Wassén. 

Lagra energi i gas
Ett spännande område är lagring av energin 
från småskalig sol- och vindkraft i elektroly-
tiskt framställd vätgas.
-Den el som dina solfångare alstrar tillgodo-
ser det kontinuerliga elbehovet och av över-
skottet framställs vätgas som sedan lagras på 

tank. Den kan senare användas i en bränslecell 
för att alstra ny el när det behövs. Vi har nyli-
gen fått en order på ett sådant system till ett 
lågenergihus här i Göteborg.                                                                       

Gasdriva bilar är framtiden 
-På bilsidan har Toyota konstaterat att fram-
tiden inte ligger i batteridrift, där deras teknik 
ligger i framkant, utan i vätgasdrivna bräns-
leceller. Detta kommer att göra att alla andra 
större tillverkare hänger på och vi samarbete 
redan med tre av dem. På sikt finns möjlighet 
att komma upp i större volymer vilket gör att 
priset sjunker och tekniken blir attraktivare.

-Vad som behövs för att detta ska kunna slå 
igenom här är en vätgasinfrastruktur med 

tankstationer över hela landet. Inom organisa-
tionen Vätgas Sverige, talar vi om trettio tank-
stationer på sikt i Sverige. Under hösten byggs 
en intill Powercells lokaler.

Olika segment, samma teknik
-Vi har fördelen att vi kan använda samma tek-
nik inom många olika segment vilket gör att 
vår försäljning kommer ske till flera områden 
samtidigt. Det ger industriella skalfördelar.

-Sammantaget kan utvecklingen leda till ny 
tillväxt i regionen. Vi har redan Nordens störs-
ta forskningslabb inom området där andra bo-
lag inom detta kluster kan hyra in sig och på 
sikt ser vi stora tillväxtmöjligheter, avslutar 
Per Wassén.

Framtiden är  
redan här - Nu
Bilar som drivs av vätgas. Vätgas som lagrar energi som dina solfångare och vindkraftverk 
 alstrar. Det är inte längre science fiction. Det börjar hända här och nu.
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solceller kommer att producera el 
under dygnets ljusa timmar, som sedan 
kommer att användas för att tillverka 
vätgas från vatten. Kvälls- och nattetid 
samt under vintersäsongen används 
sedan el från bränslecellen, som går 
på den lagrade vätgasen. Bränslecellen 
producerar utöver el även värme som 
leds in i husets varmvattenstankar 
och används till uppvärmning och 
varmvatten. Vätgasen i tankarna 
kommer även kunna användas som 
tankstation till hushållets planerade 
vätgasbil.
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användas inom flera olika segment 
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ligger i framkant, utan i vätgasdrivna bräns-
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redan med tre av dem. På sikt finns möjlighet 
att komma upp i större volymer vilket gör att 
priset sjunker och tekniken blir attraktivare.

-Vad som behövs för att detta ska kunna slå 
igenom här är en vätgasinfrastruktur med 
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stationer på sikt i Sverige. Under hösten byggs 
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-Vi har fördelen att vi kan använda samma tek-
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vår försäljning kommer ske till flera områden 
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ta forskningslabb inom området där andra bo-
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kommer även kunna användas som 
tankstation till hushållets planerade 
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finns det en i Malmö.

Lagra sol/vatten-energi med hjälp av vätgas
Intresset för egenproducerad el och 
självförsörjande hus ökar stort. Vi har 
fördelen att kunna använda samma teknik 

inom många olika segment. Ett annat 
spännande område är just lagring 
av energi från småskalig sol- och 
vindkraft i elektrolytiskt framställd 
vätgas. Från och med den 31 december 
2020 ska alla nya byggnader i EU 
vara ”nära nollenergi-byggnader” 
och under hösten kommer PowerCell 
installera ett bränslecellssystem till 
ett lågenergihus i Göteborg. Husets 
solceller kommer att producera el 
under dygnets ljusa timmar, som sedan 
kommer att användas för att tillverka 
vätgas från vatten. Kvälls- och nattetid 
samt under vintersäsongen används 
sedan el från bränslecellen, som går 
på den lagrade vätgasen. Bränslecellen 
producerar utöver el även värme som 
leds in i husets varmvattenstankar 
och används till uppvärmning och 
varmvatten. Vätgasen i tankarna 
kommer även kunna användas som 
tankstation till hushållets planerade 
vätgasbil.

Sammanfattningsvis – vår teknik kan 
användas inom flera olika segment 
och utvecklingen kan leda till att en ny 
industri etableras i Sverige.

Läs mer på powercell.se

PowerCell Sweden AB (publ), listat på 
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Per Wassén, VD på Powercell

Bränsleceller skapar ett nytt energisamhälle!
PowerCell utvecklar morgondagens bränsleceller för lagring av förnyelsebar  
energi och miljövänliga alternativ till den traditionella förbränningsmotorn.
Energiförsörjningen har en viktig 
roll att spela för ett fossilfritt 
samhälle och idag finns många bra 
och potentiella, hållbara alternativ. 
Men för ett nytt energisamhälle 
som bygger på förnybara källor 
måste vi också skapa flexibla 
elnät, säger Per Wassén, vd på 
 PowerCell.

Skapar energibalans
– Sol- och vindenergi ger, till skill-
nad från fossila bränslen, oregel-
bunden tillgång till el som skapar 
obalans i energiförsörjningen. Att 
kunna lagra energi blir därmed 
nödvändigt.

Det är med denna insikt som 
PowerCell satsar stort på utveck-

ling av system för lagring av vind- 
och solenergi. Den innovativa 
tekniken gör det möjligt att lagra 
överskottsenergi i elektrolytiskt 
framställd vätgas.

Bränslecellstack
– Den elektrolytiskt framställda 
vätgasen lagras på tank och kan 
användas i bränsleceller för att 
alstra ny el när elen behövs under 
solfattiga eller vindstilla dagar. 
Därmed kan utbudet regleras 
mot efterfrågan på elmarknaden, 
 berättar Per Wassén.

Ett annat tillämpningsområde är 
bränslecellen som en effektiv och 
miljövänlig energikälla istället för 
den traditionella förbrännings-
motorn. PowerCell samarbetar 
med flera fordonstillverkare och 
forskningsinstitut för att utveckla 
en bränslecellsstack som klarar de 
rigorösa fordonskraven.

– En variant vi tittar på är en 
komplett bränslecellsstack som 
tankas på några minuter och kan 
köras 50-60 mil, säger Per Wassén 
och avslutar:

– Det är ett helt nytt energi- 
samhälle som vi ser konturerna av 
redan nu, med kompletta system 
för olika typer av energibehov.

”Det är ett helt nytt energi- 
samhälle som vi ser konturerna av 
redan nu, med kompletta system 
för olika typer av energibehov.”

POWECELL.sE

PowerCell Sweden AB (publ) är ett 
Göteborgsbaserat spjutspetsföretag 
som utvecklar, tillverkar och säljer 
bränsleceller, bränslereformer och system 
för den globala marknaden. 
 – Vi är en industriell avknoppning 
från Volvokoncernen som har 
under de senaste 20 åren forskat 
och utvecklat bränsleceller för olika 
användningsområden. Vår affärsidé är 
att erbjuda miljövänliga kraftsystem 
som lämpar sig för både befintliga och 
framtida bränsleinfrastrukturer, säger 
VD Per Wassén.

Sedan 100 år har fossila bränslen så 
som bensin och diesel dominerat som 
drivmedel. Utsläppen från de dessa 
bränslen har orsakat skador på såväl 
miljö som människor och skapat enorma 
utmaningar vad gäller nutida klimathot. 

Toyota leder bränslecellsutveckling
Vätgas kan vara lösningen alla letar efter 
När Toyota presenterade sin 
bränslecellsbil Mirai i Los Angeles 
2014, sa Toyotas ordförande Takeshi 
Uchiyamada; ”Vätgas blir bränslet för det 
kommande århundradet”. 

Powercell är ett Göteborgsbaserat 
företag som utvecklar, tillverkar 
och säljer bränsleceller, bränsle-
reformer och system för den glo-
bala marknaden.

-Vi är en industriell avknoppning från Volv-
koncernen och har under de senaste 15 åren 
forskat och utvecklat bränsleceller för olika 
användningsområden, säger VD Per Wassén. 

Lagra energi i gas
Ett spännande område är lagring av energin 
från småskalig sol- och vindkraft i elektroly-
tiskt framställd vätgas.
-Den el som dina solfångare alstrar tillgodo-
ser det kontinuerliga elbehovet och av över-
skottet framställs vätgas som sedan lagras på 

tank. Den kan senare användas i en bränslecell 
för att alstra ny el när det behövs. Vi har nyli-
gen fått en order på ett sådant system till ett 
lågenergihus här i Göteborg.                                                                       

Gasdriva bilar är framtiden 
-På bilsidan har Toyota konstaterat att fram-
tiden inte ligger i batteridrift, där deras teknik 
ligger i framkant, utan i vätgasdrivna bräns-
leceller. Detta kommer att göra att alla andra 
större tillverkare hänger på och vi samarbete 
redan med tre av dem. På sikt finns möjlighet 
att komma upp i större volymer vilket gör att 
priset sjunker och tekniken blir attraktivare.

-Vad som behövs för att detta ska kunna slå 
igenom här är en vätgasinfrastruktur med 

tankstationer över hela landet. Inom organisa-
tionen Vätgas Sverige, talar vi om trettio tank-
stationer på sikt i Sverige. Under hösten byggs 
en intill Powercells lokaler.

Olika segment, samma teknik
-Vi har fördelen att vi kan använda samma tek-
nik inom många olika segment vilket gör att 
vår försäljning kommer ske till flera områden 
samtidigt. Det ger industriella skalfördelar.

-Sammantaget kan utvecklingen leda till ny 
tillväxt i regionen. Vi har redan Nordens störs-
ta forskningslabb inom området där andra bo-
lag inom detta kluster kan hyra in sig och på 
sikt ser vi stora tillväxtmöjligheter, avslutar 
Per Wassén.

Framtiden är  
redan här - Nu
Bilar som drivs av vätgas. Vätgas som lagrar energi som dina solfångare och vindkraftverk 
 alstrar. Det är inte längre science fiction. Det börjar hända här och nu.

Läs mer på: powercell.se
Powercell Sweden AB (publ)
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Powercell i Almedalen
Måndag 29/6 kl.13-15 – Glassmagasinet
Bränslecellsfordon och vätgasinfrastruktur  
för hållbara kommunikationer
Onsdag 1/7 kl.10-12 – Glassmagasinet
Vätgas som energilagring
Torsdag 2/7 kl.12-13   
Västsvenska arenan, Universitetet
Kan vätgas och bränsleceller bidra  
till regional tillväxt

Bränslecellsdrivna fordon och vätgas som lagrar 
energi från solceller och vindkraftverk.
PowerCell har fördelen att kunna använda samma teknik inom många olika segment och 
utvecklingen kan leda till att en ny industri med stora tillväxtmöjligheter etableras i Sverige.

Toyota har konstaterat att framtiden inte 
ligger i batteridrift, utan i vätgasdrivna 
bränsleceller- och mest troligt kommer 
andra större fordonstillverkare hänga på 
denna utveckling från år 2020. Powercell 
har ingått tekniksamarbeten med ett antal 
av dem redan i dag. Det viktiga är att det på 
sikt finns möjlighet att komma upp i större 
volymer, vilket gör att priset sjunker och 
tekniken blir attraktivare.  

Vätgas infrastuktur byggs ut
För att detta ska kunna slå igenom 
krävs en vätgasinfrastruktur, något 
som redan i dag byggs i stor skala i 
bland annat USA, Japan och Tyskland. 
Organisationen Vätgas Sverige vill få igång 
en tidig användning av vätgasfordon och 
uppbyggnad av vätgastankstationer. På 
sikt talar de om ett trettiotal tankstationer 
runt om i Sverige. Redan under hösten 
2015 byggs en tankstation intill PowerCells 
lokaler, en vid Arlanda och sedan tidigare 
finns det en i Malmö.

Lagra sol/vatten-energi med hjälp av vätgas
Intresset för egenproducerad el och 
självförsörjande hus ökar stort. Vi har 
fördelen att kunna använda samma teknik 

inom många olika segment. Ett annat 
spännande område är just lagring 
av energi från småskalig sol- och 
vindkraft i elektrolytiskt framställd 
vätgas. Från och med den 31 december 
2020 ska alla nya byggnader i EU 
vara ”nära nollenergi-byggnader” 
och under hösten kommer PowerCell 
installera ett bränslecellssystem till 
ett lågenergihus i Göteborg. Husets 
solceller kommer att producera el 
under dygnets ljusa timmar, som sedan 
kommer att användas för att tillverka 
vätgas från vatten. Kvälls- och nattetid 
samt under vintersäsongen används 
sedan el från bränslecellen, som går 
på den lagrade vätgasen. Bränslecellen 
producerar utöver el även värme som 
leds in i husets varmvattenstankar 
och används till uppvärmning och 
varmvatten. Vätgasen i tankarna 
kommer även kunna användas som 
tankstation till hushållets planerade 
vätgasbil.

Sammanfattningsvis – vår teknik kan 
användas inom flera olika segment 
och utvecklingen kan leda till att en ny 
industri etableras i Sverige.

Läs mer på powercell.se

PowerCell Sweden AB (publ), listat på 
First North, NASDAQ Stockholm
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PowerCell Sweden AB (publ) är ett 
Göteborgsbaserat spjutspetsföretag 
som utvecklar, tillverkar och säljer 
bränsleceller, bränslereformer och system 
för den globala marknaden. 
 – Vi är en industriell avknoppning 
från Volvokoncernen som har 
under de senaste 20 åren forskat 
och utvecklat bränsleceller för olika 
användningsområden. Vår affärsidé är 
att erbjuda miljövänliga kraftsystem 
som lämpar sig för både befintliga och 
framtida bränsleinfrastrukturer, säger 
VD Per Wassén.

Sedan 100 år har fossila bränslen så 
som bensin och diesel dominerat som 
drivmedel. Utsläppen från de dessa 
bränslen har orsakat skador på såväl 
miljö som människor och skapat enorma 
utmaningar vad gäller nutida klimathot. 

Toyota leder bränslecellsutveckling
Vätgas kan vara lösningen alla letar efter 
När Toyota presenterade sin 
bränslecellsbil Mirai i Los Angeles 
2014, sa Toyotas ordförande Takeshi 
Uchiyamada; ”Vätgas blir bränslet för det 
kommande århundradet”. 

Powercell är ett Göteborgsbaserat 
företag som utvecklar, tillverkar 
och säljer bränsleceller, bränsle-
reformer och system för den glo-
bala marknaden.

-Vi är en industriell avknoppning från Volv-
koncernen och har under de senaste 15 åren 
forskat och utvecklat bränsleceller för olika 
användningsområden, säger VD Per Wassén. 

Lagra energi i gas
Ett spännande område är lagring av energin 
från småskalig sol- och vindkraft i elektroly-
tiskt framställd vätgas.
-Den el som dina solfångare alstrar tillgodo-
ser det kontinuerliga elbehovet och av över-
skottet framställs vätgas som sedan lagras på 

tank. Den kan senare användas i en bränslecell 
för att alstra ny el när det behövs. Vi har nyli-
gen fått en order på ett sådant system till ett 
lågenergihus här i Göteborg.                                                                       

Gasdriva bilar är framtiden 
-På bilsidan har Toyota konstaterat att fram-
tiden inte ligger i batteridrift, där deras teknik 
ligger i framkant, utan i vätgasdrivna bräns-
leceller. Detta kommer att göra att alla andra 
större tillverkare hänger på och vi samarbete 
redan med tre av dem. På sikt finns möjlighet 
att komma upp i större volymer vilket gör att 
priset sjunker och tekniken blir attraktivare.

-Vad som behövs för att detta ska kunna slå 
igenom här är en vätgasinfrastruktur med 

tankstationer över hela landet. Inom organisa-
tionen Vätgas Sverige, talar vi om trettio tank-
stationer på sikt i Sverige. Under hösten byggs 
en intill Powercells lokaler.

Olika segment, samma teknik
-Vi har fördelen att vi kan använda samma tek-
nik inom många olika segment vilket gör att 
vår försäljning kommer ske till flera områden 
samtidigt. Det ger industriella skalfördelar.

-Sammantaget kan utvecklingen leda till ny 
tillväxt i regionen. Vi har redan Nordens störs-
ta forskningslabb inom området där andra bo-
lag inom detta kluster kan hyra in sig och på 
sikt ser vi stora tillväxtmöjligheter, avslutar 
Per Wassén.

Framtiden är  
redan här - Nu
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Bränslecellsdrivna fordon och vätgas som lagrar 
energi från solceller och vindkraftverk.
PowerCell har fördelen att kunna använda samma teknik inom många olika segment och 
utvecklingen kan leda till att en ny industri med stora tillväxtmöjligheter etableras i Sverige.

Toyota har konstaterat att framtiden inte 
ligger i batteridrift, utan i vätgasdrivna 
bränsleceller- och mest troligt kommer 
andra större fordonstillverkare hänga på 
denna utveckling från år 2020. Powercell 
har ingått tekniksamarbeten med ett antal 
av dem redan i dag. Det viktiga är att det på 
sikt finns möjlighet att komma upp i större 
volymer, vilket gör att priset sjunker och 
tekniken blir attraktivare.  

Vätgas infrastuktur byggs ut
För att detta ska kunna slå igenom 
krävs en vätgasinfrastruktur, något 
som redan i dag byggs i stor skala i 
bland annat USA, Japan och Tyskland. 
Organisationen Vätgas Sverige vill få igång 
en tidig användning av vätgasfordon och 
uppbyggnad av vätgastankstationer. På 
sikt talar de om ett trettiotal tankstationer 
runt om i Sverige. Redan under hösten 
2015 byggs en tankstation intill PowerCells 
lokaler, en vid Arlanda och sedan tidigare 
finns det en i Malmö.

Lagra sol/vatten-energi med hjälp av vätgas
Intresset för egenproducerad el och 
självförsörjande hus ökar stort. Vi har 
fördelen att kunna använda samma teknik 

inom många olika segment. Ett annat 
spännande område är just lagring 
av energi från småskalig sol- och 
vindkraft i elektrolytiskt framställd 
vätgas. Från och med den 31 december 
2020 ska alla nya byggnader i EU 
vara ”nära nollenergi-byggnader” 
och under hösten kommer PowerCell 
installera ett bränslecellssystem till 
ett lågenergihus i Göteborg. Husets 
solceller kommer att producera el 
under dygnets ljusa timmar, som sedan 
kommer att användas för att tillverka 
vätgas från vatten. Kvälls- och nattetid 
samt under vintersäsongen används 
sedan el från bränslecellen, som går 
på den lagrade vätgasen. Bränslecellen 
producerar utöver el även värme som 
leds in i husets varmvattenstankar 
och används till uppvärmning och 
varmvatten. Vätgasen i tankarna 
kommer även kunna användas som 
tankstation till hushållets planerade 
vätgasbil.

Sammanfattningsvis – vår teknik kan 
användas inom flera olika segment 
och utvecklingen kan leda till att en ny 
industri etableras i Sverige.
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Bränsleceller skapar ett nytt energisamhälle!
PowerCell utvecklar morgondagens bränsleceller för lagring av förnyelsebar  
energi och miljövänliga alternativ till den traditionella förbränningsmotorn.
Energiförsörjningen har en viktig 
roll att spela för ett fossilfritt 
samhälle och idag finns många bra 
och potentiella, hållbara alternativ. 
Men för ett nytt energisamhälle 
som bygger på förnybara källor 
måste vi också skapa flexibla 
elnät, säger Per Wassén, vd på 
 PowerCell.

Skapar energibalans
– Sol- och vindenergi ger, till skill-
nad från fossila bränslen, oregel-
bunden tillgång till el som skapar 
obalans i energiförsörjningen. Att 
kunna lagra energi blir därmed 
nödvändigt.

Det är med denna insikt som 
PowerCell satsar stort på utveck-

ling av system för lagring av vind- 
och solenergi. Den innovativa 
tekniken gör det möjligt att lagra 
överskottsenergi i elektrolytiskt 
framställd vätgas.

Bränslecellstack
– Den elektrolytiskt framställda 
vätgasen lagras på tank och kan 
användas i bränsleceller för att 
alstra ny el när elen behövs under 
solfattiga eller vindstilla dagar. 
Därmed kan utbudet regleras 
mot efterfrågan på elmarknaden, 
 berättar Per Wassén.

Ett annat tillämpningsområde är 
bränslecellen som en effektiv och 
miljövänlig energikälla istället för 
den traditionella förbrännings-
motorn. PowerCell samarbetar 
med flera fordonstillverkare och 
forskningsinstitut för att utveckla 
en bränslecellsstack som klarar de 
rigorösa fordonskraven.

– En variant vi tittar på är en 
komplett bränslecellsstack som 
tankas på några minuter och kan 
köras 50-60 mil, säger Per Wassén 
och avslutar:

– Det är ett helt nytt energi- 
samhälle som vi ser konturerna av 
redan nu, med kompletta system 
för olika typer av energibehov.

”Det är ett helt nytt energi- 
samhälle som vi ser konturerna av 
redan nu, med kompletta system 
för olika typer av energibehov.”
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Mån. 4 juli kl. 13-15, Glassmagasinet:
FOSSILFRI TRANSPORTSEKTOR 
Bränslecellsfordon och vätgas- 

infrastruktur

Tis. 5 juli kl. 10-12, Glassmagasinet:
ENERGILAGRING I VÄTGAS

Lagring av förnybara energikällor för 
el-produktion med bränsleceller
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Aktuellt

Bakom denna kon-
troll finns ett välut-
vecklat och beprövat 
system för certifie-
ring, provning och 
kontroll, som utförs 

av oberoende och ackrediterade 
företag eller organisationer. Detta 
borgar för en kvalitetsinfrastruktur 
som ger trovärdighet, trygghet och 
långsiktig konkurrenskraft.

ett viktigt instrument
Trots beprövade strukturer och 
 metoder för teknisk kontroll och 
opartiska bedömningar, så står ut-
vecklingen inte stilla. Ständigt ut-
vecklas de standarder och rutiner 
som ligger till bas för ackreditering 
och certifiering. Internationellt 
sker en harmonisering mot allt 
mer globalt gällande normer och 
direktiv för till exempel märkning 
av produkter och därmed ett viktigt 

instrument i den öppna markna-
den och fria handeln. Ackredite-
ring innebär att ett  företag eller en 
organisation får ett opartiskt och 
internationellt accepterat godkän-
nande av att ha kompetens, system 
och rutiner för att få utföra vissa be-
stämda uppgifter inom certifiering, 
provning eller kontroll.  

regelbunden tillsyn
De kontroller som utförs syftar till 
att säkerställa en god kvalitet på 
 varor och tjänster eller att produk-
ter som tillverkas och säljs är säkra 
och uppfyller grundläggande krav. 
Och just säkerhet, för personer, drift 
och miljö är också det absoluta syf-
tet med all periodisk och systema-
tisk kontroll som sker av  tekniska 
 anordningar och kritiska tjänster 
som vi alla brukar i samhället  eller 
kommer i kontakt med på våra 
 arbetsplaster. Kontrollordningen, 

Certifiering – en viktig del i vår 
kvalitetsinfrastruktur
Du som läser det här kommer i stort sett varje dag i kontakt med produkter eller tjänster som 
kontrollerats eller bedömts med avseende på dess säkerhet, kvalitet eller hållbarhet.

med ackreditering i spetsen, utförs 
i  Sverige av SWEDAC (Styrelsen för 
 ackreditering och teknisk kontroll). 
Det är den myndighet som har till 
uppgift att bedöma, godkänna och 
ackreditera företagen. SWEDAC 
 genomför också regelbunden till-
syn att kraven fortlöpande uppfylls.

Uppenbar och trovärdig nytta 
Det pågår diskussioner och en 
 debatt kring hur systemet för obe-
roende kontroller kan utvecklas 
och få en bredare tillämpning på 
fler områden än som idag är fallet. 
Särskilt intressant och högst aktu-
ellt är välfärdstjänster, utbildning 
och vår trafik- och infrastruktur. 
Kvalitet och hållbarhet, som i nyss 
nämnda områden står inte i mot-
sats till försämrad lönsamhet eller 
fördyrningar.

För att lyckas med bredare till-
lämpningar är det viktigt att den 

nuvarande modellen och dess till-
lämpningsområden bevaras och 
ger en uppenbar och trovärdig 
nytta. Alla aktörer måste bidra till 
detta - de myndigheter och stan-
dardiseringsorgan som utfärdar 
standarder och föreskrifter, ackre-
diteringsorganen som skall skapa 
förutsättningarna och harmo-
nisera dessa internationellt och 
slutligen, givetvis utövarna som 
utför den egentliga certifieringen, 
 provningen eller kontrollen.

en vidare utveckling
Jag är övertygad om att förutsätt-
ningarna för en vidare utveckling 
av kvalitetsinfrastrukturen enligt 
det ackrediterade systemet är goda 
och nyttan är uppenbar. En utveck-
ling i andra riktningen, med ned-
montering av kraven på oberoende 
kontroller eller certifieringar vore 
ett långsiktigt steg i fel riktning. ■

Jörgen Backersgård
vd, DekRA Industrial AB och 

 Ordförande i bransch- 
organisationen SWetIC, Swedish 
Association for testing, Inspection 

and Certification
foto: DEKRA

Teknisk kvalitetssäkring är vikti g för vår 
trygghets skull och har allti d utgjort en av 
industrins hörnstenar. 

Med välutbildad och certi fi erad personal 
inom besiktning, inspekti on och oförstörande 
provning kan risker för haverier och kvalitets-
problem ti ll stor del kontrolleras, förutses och 
minimeras.

Kvalitet och kostnadseff ekti vitet blir allt 
 vikti gare för industrins konkurrenskraft . 
Högre krav ställs därför på hur eff ekti vt en 
 konstrukti on möter kundernas förväntningar 

och hur väl den har anpassats för ti llverkning, 
drift  och eft ermarknad. Genom  besiktning och 
oförstörande provning upptäcks  avvikelser 
och skador i ti d. På sikt skapas en ovärderlig 
erfarenhetsbank. 

Kunnande, engagemang och tvärfunkti onellt 
 samarbete avgör hur ett  företag lyckas. Att  
rekrytera välutbildade människor och på 

olika sätt  vidareutbilda egen personal är A 
och O. Innan certi fi ering och nyrekrytering 
rekommenderas  studenterna från utbildning-
arna inspekti ons- och provningsingenjör och 
inspekti ons- och provningstekniker.

NDT Training Center erbjuder även  komplett a 
kursprogram inom fordonsbesiktning, 
oförstörande provning och internati onell 
 svetsinspekti on.

För mer informati on se: 
tekniskkvalitet.se

”Kvalitet och kostnadseff ekti vitet 
blir allt vikti gare för industrins 
konkurrenskraft .”

TEKNISK KVALITET: FÖR TRYGGHET OCH KONKURRENSKRAFT



Löfven, infria 100 % 
av ditt vallöfte!
Inställda tåg, nedrivna kontaktledningar och 
världens mest uppsplittrade järnväg här i 
Sverige. ”Minister 1 %” (infrastrukturministern) 
tror att det räcker att ta tillbaka underhålls-
besiktningen till Trafikverket så tågen kommer 
i tid. Vi järnvägare är skeptiska. Statsministern, 
det är dags att infria 100 % av vallöftet nu.

* Underhållsbesiktningen motsvarar 1 % av det samlade 
järnvägsunderhållet, läs mer på Facebook (sök på ”Spårfel”).
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framtid

Vilken stad vill vi bygga?
våra städer står för 
 majoriteten av jordens 
 utsläpp. Det är i städerna 
som de största klimat
insatserna måste ske, men 
det är också i städerna de 
många möjligheterna finns.

Idag bor 54 procent av jordens be-
folkning i våra städer. Samma 54 
procent står för 70 procent av de 
globala utsläppen. Varje vecka flyt-
tar 1,5 miljoner människor från 
landsbygd till en stad och progno-
ser säger att vi kommer att bygga 
lika många städer under de närms-
ta trettio åren som vi gjort hittills i 
människans historia.

–Att våra städer måste ta ett stort 
ansvar i klimatfrågan blir glasklart 
när man också ser hur stor del av 
klimatbelastningen som orsakas 
av desamma. Vi har en kort tids-
rymd framför oss där vi kan an-
vända oss av progressiva mål för att 
minska och till slut helt eliminera 
vår klimatpåverkan, säger Carina 
Borgström Hansson, Head of Glo-
bal Cities Work, WWF.

Resultatet kommer annars att, 
förutom ett förändrat klimat, ge-
nerera ekonomiska, hälso- och 

rättviseproblem. Många av dagens 
flyktingar flyr just på grund av kli-
matet.

–Samtidigt samlar städerna krea-
tivitet, innovation, teknisk utveck-
ling, entreprenörer och inte minst 
finansieringsmöjligheter, så det är 
också i städerna som mycket av för-
ändringspotentialen finns, fortsät-
ter Carina Borgström Hansson.  

Det krävs dock progressivi-
tet i städernas styrning, och en 
 förmåga att identifiera och sträva 
mot en tydlig vision. Vilken stad är 
det vi vill skapa för våra medbor-
gare; vilken stad kan vi bygga som 
både klimatet och människor mår 
bra i?

De fyra B:na
–Jag brukar prata om de fyra B:na 
som en stad både bör och kan på-
verka för att skapa ett hållbart sam-
hälle. Belöningen kommer att bli 
bättre luftkvalitet, tryggare områ-
den med mindre trängsel och inte 
minst en grönare stad. En stad som 
människor trivs i, säger hon.

Det första B:et är Bilen. Här spelar 
stadsplaneringen en kritisk roll då 
den påverkar våra rörelsemönster. 
Genom att skapa blandade sam-

hällen med trygga cykelvägar och 
stora grönområden blir incitamen-
ten att ta bilen betydligt mindre. 
Carina Borgström Hansson igen:

Nästa B är Bostaden; vi ser redan 
idag att det går att bygga klimats-
mart, och som kommun påverkar 
man genom upphandlingar som i 
sin tur driver innovationer. Solcel-
ler, vindsnurror där det är möjligt 
och energisnåla vitvaror– allt ger i 
slutändan resultat!

De två sista B:na är Biffen och Bör-
sen. Kommuner kan påverka en 
rättvis konsumtion genom upp-
handling av näringsrik och god 
mat till offentliga restauranger 
som minskar köttkonsumtion och 
matsvinn och genom att förvalta 
medborgarnas pengar ansvarsfullt, 
det vill säga inte genom stöd till 
bland annat fossila verksamheter, 
kan kommunen påverka genom 
Börsen.

–Vi människor har en förmåga 
att anpassa oss men förändringar 
innebär också en pedagogisk 
utmaning för att få alla med sig. 
Det är dock en, av många, 
utmaningar som våra städer måste 
anta, avslutar Carina Borgström 
Hansson. 

Av Catharina Holm

Av Ofelia vasquez graahHagelbäck

Carina Borgström Hansson

Head of Global Cities Work, WWf
Foto: WWF

varje vecka flyttar 1,5 miljoner människor från landsbygd till stad. Foto: Istock

Framtiden för säkra 
järnvägsövergångar och 

miljövänliga lok

Järnvägsövergångar av gummi är lätta att mon-
tera och lyfta upp vid spårunderhåll och bidrar 
också till en säker övergång för tåg och trafik.

–Övergångar av gummi är praktiskt och ett 
smart alternativ. Det är den vanligast förekom-

mande produkten vid järnvägsövergångar och framtidens 
val då de håller över tid. Tvärbanan har gummi för att ge ett 
exempel. Det är ett hållbart alternativ som dessutom sänker 
underhållskostnaderna, säger Tommy Lillqvist på ett företag 
som säljer produkter och materiel för järnvägsbranschen.

   Genom att använda sig av strail utan flänsrännor blir det 
en säker övergång för cyklister, rullatorer och rullstolsburna.

   –Systemet gör att du kan cykla på snedden över spåren 
utan att fastna. Det är framtidens skydd för cyklister.

Miljövänliga lok
Ökade miljökrav i industrin och järnvägsbranschen har för-
utom järnvägsövergångar av gummi lett till att fler diesel-
lok byts ut mot batteridrivna lok. Batteridrivna lok släpper 
inte ut avgaser och använder inget diesel, vilket sparar både 
pengar och miljö. Dieseldrivna lok i stängda industrilokaler 
utgör en hälsorisk och därför tillhör framtiden batteridrivna 
lok.

–Gamla lok är dyra i underhåll, förutom själva dieselkost-
naden. Det gäller att tänka på helheten, både kostnader och 
miljöpåverkan inom hela branschen, avslutar Tommy 
Lillqvist. 

tommy lillqvist 
Foto: Ely lIllqvIst

Läs fler intressanta artiklar på  
tillväxtsverige.se

LÅGA BULLERSKÄRMAR SKYMMER INTE SIKTEN!

Kostnadseffektiv montering Underhållsfri absorbent Effektiv bullerdämpning

Spårnära låga skärmar används sedan mitten av nittiotalet på många platser i Sverige. 
Fördelarna med låga skärmar är att bullret kan dämpas utan att samhället påverkas  av barriäreffekter samt att låga skärmar är mycket  

kostnadseffektiva i jämförelse med andra alternativ. 

Vår skärm Soundblock, har en mycket innovativ och effektiv absorbent av Vitrumit.

Läs mer på: www.zblocnorden.se

Se referenssträckorpå zblocnorden.se

SOUND
BLOCK

SOUND
BLOCK



EUROPAKORRIDOREN LÄNKAR 
SAMMAN SVERIGE MED ÖVRIGA EUROPA

Europakorridoren är en organisation bestående av ett femtiotal medlemmar 
i form av kommuner och regioner längs med stråket runt Sveriges planerade 
höghastighetsjärnvägar. Målsättningen är att skapa förutsättningar för ett 
e� ektivt och långsiktigt hållbart transportsystem längs Europakorridorens 
sträckning, med höghastighetsbanornas förverkligande som primärt mål.

– Vårt be� ntliga järnvägssystem har 
tra� kerats i drygt 150 år och står 
inför omfattande underhållsbehov. 
Dessutom krävs � er spår för att 
hantera gods- och persontra� kens 
framtida behov, inte minst för att öka 
framkomligheten genom att e� ektivt 
kunna separera tåg med olika hastig-
heter, säger Katarina Svärdh, vd för 
Europakorridoren.

Europakorridorens sy� e är att 
verka för att Götalandsbanan och 
Europabanan byggs så att Sverige 
får en modern, snabb och e� ektiv 
infrastruktur som förutom nyttan för 
Sverige även för oss närmare övriga 
Europa genom att knyta samman våra 
järnvägsnät. Påverkansarbetet görs 
genom informations- och kunskaps-
spridning samt samverkan.

Siktar på byggstart 2017
Den utbyggda Europakorridoren 

består av två höghastighetsbanor, 
Götalandsbanan mellan Stockholm 
och Göteborg samt Europabanan 
mellan Stockholm och Malmö; de 
nya stambanorna. Inom 60 min-
uters restid från stationerna utmed 
Götalands- och Europabanorna bor 
ca 75 procent av Sveriges befolkning. 
Befolkningstätheten är hög och i 
Europakorridoren produceras ca 65 
procent av Sveriges BNP. Här � nns 
en mycket stor andel av Sveriges mest 
expansiva näringsliv och merparten 
av landets arbetstillfällen.

Höghastighetsbanorna gynnar 
arbets- och studiependling, stärker 
tillförlitlighet och kapacitet för god-
stra� k samt gör persontra� ken mellan 
Sveriges största städer och mest 
befolkningstäta regioner mer attraktiv 
och mindre störnings känslig. Kapa-
citet frigörs på be� ntliga stambanor 
vilket ger utrymme för � er lokal- och 
regionaltåg samt förbättrar möjlig-
heterna att utföra planerat underhåll.

– Vår förhoppning är att hög-
hastighetsbanorna börjar byggas 
2017 och att båda banorna står klara 
senast år 2035. Den nya generationen 
järnväg medför samhällsekonomiska 
e� ekter på många nivåer, bland annat 
genom minskad miljöpåverkan, 
ökad godstra� k, ökad persontra� k, 
min skade restider samt utökade 
möjligheter att leda om tra� ken 
vid tra� kstörningar, säger Katarina 
Svärdh. www.europakorridoren.se
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Ska ni borra efter vatten eller energi?

Välj det trygga sättet!

Telefon: 0771-AVANTI (28 26 84)
E-post: kansli@avantisystem.se

Läs mer om vårt arbete och våra 
duktiga borrentreprenörer på:

www.avantisystem.se

Avanti är Sveriges äldsta 
Branschorganisation för 

borrentreprenörer.

Sverige och EU erbjuder varje år miljarder i form av 

bidrag och annan offentlig fi nansiering. Flera av dessa 

stödprogram beviljar upp till 75% av investerings-

kostnaden i bidrag och lån till miljöinvesteringar och 

innovativa demonstrationsprojekt.

Vi är Sveriges ledande konsultföretag inom offentlig 

fi nansiering. Vi har sedan 1998 varit rådgivare till fl er 

än 1 000 företag och organisationer och genererat över 

1 miljard kronor till olika affärsprojekt.

Mer information hittar du på www.giasweden.com

GIA Sweden AB

Ulf  Castenfors, VD

Tel: 08-440 93 31

Saltmätargatan 5

113 59 Stockholm

Känner ni till era möjligheter att få
EU-stöd till miljö- och energiprojekt?

www.giasweden.com
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InsIkt

KrÖNiKA

Guy Ehrling

Kraftsamling för långsiktighet

Det behövs ett 
tydligt gods
fokus i propo
sitionen och 
att en nationell 
g o d s s t r a t e g i 
tas fram för 

att svara upp mot näringslivets krav 
på modern logistik och där de olika 
transportslagen samverkar.

Modern logistik ställer ökade krav 
på infrastrukturens kvalitet, kapa
citet och tillförlitlighet. Varuägande 
företag måste kombinera kostnadsef
fektivitet med en hög servicenivå och 
flexibilitet för sina kunder. Det kräver 
en logistikkedja där det inte får gå fel 
någonstans.

Det är viktigt att koppla ihop ett 
nationellt och internationellt per
spektiv på infrastrukturen i proposi
tionen. Där vägar och järnvägar med 
hög tillförlitlighet ansluter till och 
från viktiga hamnar för sjöfarten, 
kombiterminaler och flygplatser. 
Säkerställ gränsöverskridande gods
stråk i sammanhängande korridorer 
och noder.

Det behövs systematiska och lång
siktiga underhållsinsatser för ökad 
tillförlitlighet och att eliminera efter
släpningar. Näringslivets Transport
råd förordar en kraftsamling för 
systematiskt underhåll hela den 

kommande 12åriga plan perioden 
och med ett särskilt fokus under 
 periodens 6 första år.

En mer flexibel beslutsordning 
behövs för mindre infrastruktur
åtgärder riktade till näringslivets 
transport er. Där Trafikverket har 
mandat att besluta om resurser till 
anpassningar av infrastrukturen för 
näringslivets behov.

Att använda befintlig infrastruktur 
bättre är A och O. Ett sätt att effekti
visera transporterna är att möjliggöra 
längre och tyngre tåg och tyngre last
bilar 74 ton. Det är både god transpor
tekonomi och bra klimatstrategi att 
effektivisera godsflödena.

De horisontella samarbeten t.ex. 
för gemensam distribution  som 
idag sker på ad hoc basis mellan 
varu ägande företag  är skalbara. 
Transportmyndigheterna bör skapa 
förutsättningar för att underlätta ho
risontella samarbeten i stor skala mel
lan varuägande företag och mellan 
varuägare och transportföretag.  Även 
här sammanfaller god transport
ekonomi och en bra klimatstrategi

Det behövs en sammanhållen och 
konsistent transportpolitik. Skatter 
och avgifter beslutas idag i stuprör 
varje transportslag för sig. Ta ett sam
lat grepp på hela skatte och avgifts
strukturen inom transportsektorn 
och gör en analys av hur det totala 
antalet skatter och avgifter på trans
porter påverkar näringslivets konkur
renskraft.

Det handlar om att långsiktigt för
nya det svenska väg och järnvägsnä
tet, hamnar, farleder och flygplatser 
och där nyttan kommer människor, 
näringsliv och samhälle till del under 
många år framöver. ■

kanslichef, näringslivets transportråd
FOTO: NäriNgsliveTs TraNspOrTråd

Läs fler artiklar på  
tillväxtsverige.se

Under hösten 2016 ska regeringen presentera 
en infrastrukturproposition. Infrastruktur 
och omfattande underhåll behövs för tillväxt, 
konkurrenskraft, jobb, hållbarhet och välfärd.

1. Läs mer om näringslivets transportråd 
på www.transportrad.se

2. svenskt näringsliv har publicerat 
en rapport om Infrastruktur och 
transporter för företagande och 
jobb. Rapporten är ett inspel 
inför regeringens kommande 
infrastrukturproposition. Läs mer 
på www.svensktnaringsliv.se/
material/rapporter

3. I vår presenterades rapporten “Järnväg 
2050 näringslivets godstransporter”. 
I rapporten identifieras behovet av en 
gemensam vision för järnvägen. Läs 
mer på www.tagoperatorerna.se

Mina tips:

Läs fler intressanta artiklar på  
tillväxtsverige.se

sveriges 
järnvägsnät
sveriges järnvägsnät är drygt 16 500 
spårkilometer. Av detta förvaltar 
trafikverket infrastrukturen för 
drygt 14 100 spårkilometer. Den 
allra största delen, omkring 
80 procent, är elektrifierad 
järnväg. sveriges första 
järnväg öppnades för trafik 
år 1856. Den gick mellan 
Örebro och Nora.

Källa Och illusTraTiON: TraFiKverKeT



Har ni behov av rangering 
och tänker på miljön?

Vi har lösningen med 
batteridrivna ”lok”!

 

Kontakta oss för 
mer information:
Tel. 08-58012974 
info@goodrail.com
www.goodrail.com

LADDAD FÖR  
ATT UTFORSKA

Sveriges mest populära supermiljöbil är 
en fyrhjulsdriven SUV som rymmer hela 
familjen och drar släp. Som laddhybrid 
klarar den de flesta vardagsresor på 
el och det låga förmånsvärdet gör 

PRIS FRÅN 395 500 KR
FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 971 KR/MÅN

Viktad förbrukning 1,8 l/100 km och 134 Wh/km, CO2 42 g/km. Alla priser är av generalagent rek. cirkapriser. Förmånsvärde netto per månad vid 50 % marginalskatt. Outlander Plug-in Hybrid är Sveriges mest sålda 
supermiljöbil 2013-2016. Bilen på bild är extrautrustad.

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID

•Fyrhjulsdrift •Rymlig SUV •  Supermiljöbil 
•Upp till 52 km på el •Snabbladdning 30 min 
•  Upp till 800 km räckvidd  • 1 500 kg dragvikt
• 8 års drivbatterigaranti eller 16 000 mil

den till den perfekta tjänstebilen. 
Välkommen att upptäcka Outlander 
Plug-in Hybrid. 

NäriNgslivets traNsportråd verkar för öka-
de iNvesteriNgar och att uppNå eN struktur 
för traNsporter och iNfrastruktur som är 
bra för sveNskt NäriNgsliv och stärker dess 
 koNkurreNskraft. 

medlemmar i NäriNgslivets traNsportråd är 
ett 30-tal svenska industri- och handelsföretag 
och flera braNschorgaNisatioNer.

för ytterligare iNformatioN besök vår  
webbplats transportrad.se eller mejla  
info@transportrad.se



Malmö Industrial Park byggs ut i flera etapper. Området ska stå klart mitten av 2020-talet och omfattar då 900 000 kvadratmeter.

www.malmoindustrialpark.com

Malmö Industrial Park – logistiknavet i norra Europa 

Attraktiv och centralt belägen industri-
mark, kompletta logistiklösningar.

Flexibel tomtindelning – från 20 000 
kvadratmeter och uppåt.

www.malmoindustrialpark.com

MALMÖ
INDUSTRIAL

PARK
Från Malmö distribueras gods 

enkelt till hela norra Europa.
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Malmö Industrial Park är ett nytt, expansivt industriområde i södra Sverige.

Företag inom tillverkning, e-handel, förädling och distribution erbjuds cen-

tralt belägen industrimark. Tomtindelningen är flexibel och anpassas till varje

företags behov.

Det geografiska läget gör det enkelt att distribuera gods till hela norra Eu-

ropa. Industriparken ligger i direkt anslutning till kombiterminalen i Norra

Hamnen, men också nära internationella motorvägsnät. Och bara en halv-

timmes bilresa från Malmö ligger Kastrup – knutpunkten för flygfrakt i norra

Europa.

Eftersom tåg-, väg- och sjötrafiken

knyts samman i Malmö Industrial Park

är de trimodala logistiklösningarna

väl utbyggda. Hamnen drivs av Co-

penhagen Malmö Port (CMP) som är

navet i en hantering, där gods flyttas

mellan fartyg, lastbil och tåg på ett effektivt och miljösmart sätt. 

Företagsetableringarna har påbörjats. På sikt görs satsningar på gröna ener-

gilösningar samt på industriell symbios, där industriparkens företag kan dra

nytta av varandras resurser i utvecklingen av nya tjänster.

Malmö Industrial Park är fullt utbyggd i mitten av 2020-talet. Då omfattar

området 900 000 kvadratmeter och är hemvist för mängder av företag, som

gjort Malmö till knutpunkt för sin logistikverksamhet.

Besök vår hemsida, www.malmoindustrialpark.com för mer information.
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