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Abstract 
 

Prestudy of test bed for fuel cells 
This report investigates the potential needs and benefits of a Swedish national test bed 
for fuel cell and hydrogen technologies. The analysis is based on an interview study 
among 43 organisations within the field, as well as on inventory studies on existing test 
infrastructure in Sweden. The result is aggregated into a proposal that describes a test 
bed in terms of functionality and organisation.  
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Sammanfattning 
Förstudien har undersökt förutsättningarna för en svensk testbädd för vätgas och bräns-
leceller (BC). Arbetet har genomförts genom att sammanfatta kunskapen på området 
inom projektgruppen, genom analys av olika aktörers intressen och behov baserat på en 
intervjustudie, samt på kartläggningar av befintliga testresurser och aktiviteter. Slutsat-
serna från förstudien är att: 

• Hemmamarknaden för BC – produkter i Sverige just nu är omogen men att 
andra marknader börjar ta fart vilket kan öppna upp för exportmöjligheter. 

• Svensk forskning på området går på sparlåga på grund av att det saknats forsk-
ningsprogram, vilket har lett till kompetensbrist inom landet. 

• Behovsanalysen som genomförts indikerar ett intresse för en kompetenssamling 
med tyngdpunkt på testresurser, kunskap samt nätverk. 

• Utvecklingen av området i Sverige begränsas av bristen på finansiering, bristen 
på intresse från beslutsfattare samt förutsättningar för tekniken, snarare än av 
brist på testmiljöer.  

• Det finns i Sverige ett behov av aktiviteter som demonstrerar tekniken.  
• Det finns idag testresurser i Sverige, varav vissa bedöms som unika i ett Europe-

iskt perspektiv, men den inhemska efterfrågan på dessa resurser är i nuläget låg. 
Däremot bedöms det finnas en möjlighet att använda en del av dessa resurser 
för att utveckla internationella testaffärer. 

En testbädd för vätgas och BC bör i ett första skede fokusera på att få fram fler demo-
projekt som synliggör tekniken, samt fler forskningsprojekt som bygger kunskapen på 
området. Detta skulle kunna realiseras inom ett konsortium med industriaktörer och 
kunskapsorganisationer som tillsammans samlar testresurser och kunskap för att ut-
veckla demo och forskningsprojekt samt identifiera gemensamma intressen och behov.  
 
Ett nästa skede inleds när markanden har mognat tillräckligt för att volymkapacitet inom 
laborativa resurser efterfrågas. Då kan bland annat resurser i anslutning till PowerCells 
anläggning med fördel utvecklas. 
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Summary 
The pre-study has investigated the prerequisites for a Swedish test bed for fuel cell and 
hydrogen technologies. The work has been carried out by summarizing the knowledge 
within the project-team, through analysis of different stakeholders interests and needs 
based on an interview study, and finally on mapping of existing test resources and activi-
ties. The outcomes from the pre-study are: 

• The domestic market for fuel cell products in Sweden is immature at the mo-
ment, but other markets are growing which could mean export possibilities. 

• Swedish research in the field is limited due to limited funding schemes, thus 
there is a risk of a future lack of competence.  

• The interview study indicates an interest in the gathering of competences with a 
focus on test resources, knowledge and networks.  

• The development of the technology within Sweden is limited by the lack of fund-
ing, lack of interest from policy makers and the current conditions for the tech-
nology, rather than by lack of test environments.  

• In Sweden, there is a need for activities that demonstrate the technology.  
• Sweden possess some test resources of which some are deemed unique in a Eu-

ropean perspective, but the domestic demands for them are low at the mo-
ment. However, it could be possible to use some of these test resources to de-
velop business cases targeting international customers. 

A test bed for hydrogen and fuel cells should in a first step focus on developing more 
projects that demonstrate the technology as well as on research activities that contrib-
ute to knowledge build up in the field. This could be accomplished within consortium 
with industry and knowledge based partners that together gather competence and test 
infrastructure and that develop the needed projects as well as identify common inter-
ests and needs.  
 
A next step could be made when the market has matured and a larger demand for test 
facilities has evolved. In such a case, test resources e.g. at the facilities of PowerCell 
could be developed.   
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1 Introduktion 
 Bakgrund 1.1

I Västra Götaland har flera regionala initiativ tagits till att utveckla verksamhet inom om-
rådet bränsleceller och vätgasteknologi, inte minst för att skapa förutsättningar för en 
testbädd i synergi med de unika industriella satsningar som görs på området av bl. a Po-
werCell Sweden AB (PowerCell).  
SP inkom med ett förslag till Vinnova som handlar om en ”Testbädd för vätgasteknologi” 
samtidigt som TSS, PowerCell och Västra Götalandsregionen (VGR) inkom med ett för-
slag som handlar om att ”Tillgängliggöra befintliga resurser vid PowerCell i Göteborg så 
att en nationell testbädd för bränsleceller formeras”. Efter diskussioner gick parterna 
ihop och genomför nu en teknisk förstudie om hur man skulle kunna realisera detta i en 
och samma testbädd, där vätgas och bränsleceller är den gemensamma nämnaren.  
 
Med ett ökande kommersiellt intresse och utveckling av produkter för vätgasteknologi 
bedöms det att det kommer att finnas ett ökat behov för såväl FUD som oberoende test 
och utvärdering samt certifiering. För att skapa en bred acceptans för vätgasteknologi i 
samhället behövs bl. a kvalificerade riskbedömningar från komponent- till systemnivå. 
En hel del experimentell verksamhet genomförs redan hos SP respektive PowerCell. Be-
hovet av forskning, utveckling och demonstration (FUD) samt teknisk utvärde-
ring/certifiering kommer att växa och här är det intressant att bygga vidare på den vät-
gasinfrastuktur som byggts upp på PowerCell. I samma hus som PowerCell ligger finns 
också ett outnyttjat neutralt våningsplan som kan användas, där det finns tillgång till 
vätgasinfrastruktur. Vi vill gemensamt skapa en effektiv testbädd där befintliga resurser 
nyttjas, men också identifiera nya behov. Det finns också ett flertal andra aktörer som 
arbetar med bränsleceller och vätgas; Volvo Group, Intertek, IVF, Chalmers, Lunds tek-
niska högskola, KTH m.fl. 
 
Det finns företag som marknadsför viss provning inom området. Målsättningen för test-
bädden enligt denna ansökan är dock att tillgängliggöra test- och verifieringsmöjligheter 
effektivt och oberoende, som stöd för utveckling, testning och verifiering, men också 
uppskalning och systemsyn.  
 
Det finns sedan länge testanläggningar i vinterprovregionen respektive under uppbygg-
nad utanför Borås (Asta Zero med unika miljöer för trafiksäkerhetsforskning).  Inom en 
snar framtid kommer det behövas utföras tester för bränslecellsbilar på dessa anlägg-
ningar. Här bör studien utreda lämplig samverkan för att nyttja befintliga resurser i 
högsta möjliga grad. Testbädden bör vara nationell och samanhållande för bränslecells-
test och demonstration i Sverige. 
 
Flera kommuner och regioner på västkusten har visat ökat intresse för vätgasfrågor, ex-
empelvis Västra Götalandsregionen (VGR), Falkenbergs kommun, Region Skåne, Malmö 
Stad, Lunds Kommun och Landskrona kommun. Vissa av dessa har köpt/kommer att 
köpa bränslecellsbilar i det skandinaviska projektet Next Move tillsammans med Köpen-
hamns kommun och norska partners i Lilleström utanför Oslo. Dessa organisationer dri-
ver tillsammans på efterfrågan av bränslecellsbilar och vi ser att de kan vara intressenter 
till att få till stånd en testbädd i Skandinavien.  
 
Behovet av energibalansering och energilagring blir allt tydligare i vårt samhälle. Nya 
krav på energi back-up tider för  reservkraftverk till samhällsviktiga funktioner är under 
framtagning på internationell nivå och här kommer sannolikt bränsleceller att spela en 
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viktig roll. Test av stationära bränsleceller kommer också att vara ett behov i ett bränsle-
cellstestcentra. 
 
EU kom i januari med ett nytt förslag till direktiv: Clean Power for Transport, där de för-
slår högst 300 km mellan varje vätgastankstation i Europa. Förslaget en tydlig signal att 
det är viktigt för Sverige att planera in vätgasen som ett alternativt bränsle tillsammans 
med andra fordonsbränslen och elbilsinfrastruktur. Detta tolkar vi som att vätgastek-
nologin nu är på ingång och att Sverige behöver vara förberett på att ta del av de nya 
marknader som uppstår. Andra länder har under flera år arbetat med nationella strate-
gier inom området och i år startar även den svenska planeringen för infrastruktur i pro-
jektet HIT – Hydrogen Infrastructure for Transport. Projektet som ingår i EUs TEN-T pro-
gram leds av Nederländska Ministry of Transport and the Environment och andra part-
ners finns i Sverige, Danmark, Tyskland och Frankrike. I Sverige arbetar SWECO med den 
nationella projektledningen. 
 

 Genomförande 1.2
Förstudien har genomfört två stycken inventeringar och analyser; 

• En behovsanalys baserad på intervjuer med 43 organisationer verksamma inom 
vätgas och bränslecellsmarknaden 

• En inventering av kompetens och testresurser kopplat till området hos Vätgas 
Sverige, SP, PowerCell och universitet/högskolor 

En grupp personer har arbetat löpande med intervjuer för dessa analyser. Analyserna 
utgör grunden till förstudiens slutsatser. Vi har också haft ett antal möten och works-
hops inom projektet. Bland annat en workshop i styrgruppen med fokus på att enas och 
få samsyn om vad definitionen av testbädd kring bränsleceller innebär. Detta grundar 
för ett enklare samarbete när vi går in i nästa fas av arbetet. För rapportskrivningen har 
vi delat upp ansvaret och sedan skickat ut rapporten på remiss till styrgruppen. Vi har 
haft ett mycket gott samarbete. 
 

 Mål och måluppfyllelse 1.3
Huvudmålet för förstudien är att ta fram ett underlag för att bygga upp en oberoende 
testbäddsverksamhet för bränsleceller i Sverige.  
Delmålen är: 

• Genomförande av en detaljerad behovsanalys för att analysera vilka testbädds-
behov som finns idag och som kan förväntas uppstå under kommande år. 

• Genomförande av en marknadsanalys och identifiering av potentiella intressen-
ter. 

• Utveckling av en plan kring att utnyttja befintliga resurser på SP och PowerCell 
m.fl. och utreda behovet av kompletteringar samt utreda metoder för kvalitets-
säkring och praktisk tillgänglighet.  

• Identifiering av vilka partners som bör finnas med kring testbädden.  
• Identifiering av processer som förstärker samverkan mellan akademi-institut-

näringsliv-samhälle och testbäddens funktion/identitet  
• Ta fram förslag på en lämplig organisationsform för testbädden (förening, aktie-

bolag etc.).  
• Utveckling av förslag på fortsättning samt analys av fortsatta finansieringsmöj-

ligheter 
• Ta fram en kommunikationsplan och marknadsföringsplan för testbäddsverk-

samheten 
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Förstudien uppfyller de beskrivna målen, alla aktiviteter har genomförts och resultaten 
beskrivs närmare under varje kapitel. 
 

 
 Definition av testbädd 1.4

Vinnova konstaterar att en entydig definition av begreppet testbädd saknas och anger 
följande allmänna definition i utlysningen:  
En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisation-
er kan utveckla, testa samt införa nya produkter, tjänster, processer eller organisato-
riska lösningar inom utvalda områden. 
 
Vinnova lyfter möjligheten att utnyttja testbäddar för att överbrygga ”dödens dal” mel-
lan forskning och innovation/implementering (Figur 1). En avgörande fråga är att stötta 
genomförandet av test i utvecklingsprocessen för att genom detta öka intresset för 
satsningar från den privata sidan.   
 

 
Figur 1, ”Dödens dal” mellan forskning och marknad 

 
I innovationssystemanalys fokuseras på förståelsen för hur kunskap uppstår, utvecklas 
och diffunderar genom att studera kopplingarna mellan teknologi, aktö-
rer/organisationer, olika typer av formella och informella nätverk samt myndighet-
er/institutioner av olika slag. För tekniska innovationssystem (TIS) har ett ramverk utar-
betats (Bergek et al., 2008) där åtta nyckelinnovationsprocesser identifierats (Figur 2). 
Vidare har ett antal aktörsroller identifierats, nämligen forskaren, utbildaren, rådgiva-
ren, debattören, nätverkaren, infrastrukturutvecklaren och entreprenören (Hellsmark et 
al., 2013). Dessa aktörer har olika drivkrafter och bidrar på olika sätt och i olika omfatt-
ning till de nämnda nyckelinnovationsprocesserna.  
För att en testbädd på ett effektivt sätt skall bidra till att minska gapet mellan forskning 
och innovation bör testbädden fyllas med ett innehåll som stödjer samtliga aktörer och 
nyckelinnovationsprocesser i ett TIS på ett balanserat sätt.  
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Figur 2, Dynamiken i ett Teknologiskt Innovationssystem (Hellsmark and Jacobsson, 2009) 

Vätgas och bränslecellsområdet är ett område med en mycket stor framtida potential 
men som ännu är i en tidig kommersialiseringsfas. Området är därmed relativt omoget 
med relativt få produkter/tjänster på marknaden och med (den finansiella) tyngdpunk-
ten förskjuten mot forskning. Det kommer också att vara viktigt att utveckla en verk-
samhet som kan attrahera internationella kunder. Kommersiellt innebär bristen på 
kommersiella aktörer begränsningar i möjligheterna att etablera en dedikerad testbädd 
för provning och certifiering vilket i sig blir ett hinder för marknadsintroduktion. Detta 
gäller främst provningar där större vätgasmängder krävs, t ex provning av system och 
livslängdstester. För att motivera de investeringar i infrastruktur som krävs för att eta-
blera en provningsmiljö är det därför fördelaktigt (eller t o m nödvändigt) att koppla 
samman provningsverksamheten med behovet av resurser för forskning, utveckling och 
demonstration. Detta i sin tur skapar unika och intressanta möjligheter att från början 
skapa en gemensam testbäddsmiljö för hela värdekedjan forskning- utveckl-
ing/innovation-implementering. I en internationell jämförelse kan också konstateras att 
Sverige på senare år nedprioriterat området och hamnat på efterkälken. En satsning på 
en testbädd kan vara ett effektivt sätt att strategiskt återta förlorad mark genom att 
testbädden blir ett nav för ett nationellt kunskapslyft på området.  
För att underlätta introduktionen av vätgasbaserad teknik är det centralt att såväl of-
fentliga som privata aktörer engageras. Det finns t ex ett stort behov att utveckla ett re-
gelverk på området och att tillhandahålla och sprida vetenskapligt baserad och kvalitets-
säkrad information. Testbädden bör därför utformas så att även transdisciplinära och in-
terdisciplinära projekt och aktiviteter stimuleras och integreras.  
 

 Processer som förstärker samverkan mellan akademi-1.5
institut-näringsliv-samhälle och testbäddens funktion  

Testbäddens organisation 
För att skapa ett effektivt samarbete kring testbädden krävs att samarbetet formaliseras 
på ett sätt som också stimulerar samverkan. Här har olika aktörer i innovationssystemet 
olika roller och mål (jämför ovan) vilket bör avspeglas i organisationen för att maximera 
nyttan. Kunskap om varandras roller och mål är naturligtvis också central.  
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Projektsamverkan- Forskning och problemlösning i samarbete 
Testbädden är huvudsakligen inriktad mot tillämpade innovationsdrivna projekt. Pro-
jekten skall utformas så att kundens problem löses så snabbt och kostnadseffektivt som 
möjligt. Testbädden kommer dock också att ge utrymme för kunskapsdrivna, om än ap-
plikationsnära, forskningsprojekt där akademin har intresse av att medverka. Genom en 
balanserad mix av forsknings- och innovationsprojekt där parter från hela innovations-
kedjan deltar skapas en dynamik som effektivt kan bidra till såväl definition av relevanta 
forskningsfrågor i samverkan med industrin som att utveckla och tillhandahålla kompe-
tens för att lösa omedelbara industriella/samhälleliga frågor.  
 
Omvärldsbevakning 
Genom den täta samverkan med akademien erhålls en direkt koppling till forskningen på 
universitet och högskolor. Därigenom kan den globala kunskapsbyggnaden på området 
följas och kunskap kan ”hämtas hem” för tillämpningar bland testbäddens intressen-
ter/nätverk. Genom medverkan av de industriella aktörerna möjliggörs analys av möjlig-
heter och hinder på marknaden.  
 
Kommunikation 
Informationsspridning och kunskapshöjande aktiviteter kommer att vara central för att 
främja introduktionen av bränsleceller och vätgasteknik. I detta ingår att kommunicera 
resultat och information om innovationer till marknadsaktörer.  
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2 Resultat av analyser och inventeringar 
 Marknadstrender 2.1

Kommersialiseringen av bränsleceller har startat inom en del områden och 2011 om-
satte bränslecellsindustrin 650 miljoner dollar. Omsättningen beräknas tredubblas till 
2016 (ResearchAndMarkets).  
 
Rapporten Teknikbevakning av bränsle-cellsområdet under 2012 – Syntesrapport (Ridell, 
B., Wiberg, E., Wahlund, B., Pohl, H., 2013) sammanfattar på ett mycket bra sätt 
marknadstrenderna internationellt samt förutsättningarna i Sverige för BC. Bland annat 
lyfts följande trender och slutsatser fram; 

• Det har skett en fördubbling (globalt) av levererad volym BC inom energiområ-
det under 2012. Den volymmässiga potentialen för stationära BC för distribue-
rad produktion av el och värme är globalt sett stor och det sker en kraftig ökning 
av antalet mindre portabla enheter. I Sverige är energipriserna förhållandevis 
låga och tillgången på biogas och naturgas relativt låg, vilket gör det svårare för 
Sverige att vara en tidig marknad för stationära nätanslutna bränsleceller. 

• Generellt sjunker prisnivåerna på BC samtidigt som driftssäkerhet och livslängd 
ökar. Det går nu att köpa BC med kommersiella garantier inom vissa tillämp-
ningsområden, t ex stationära smältkarbonat – BC (MCFC). 

• Ett viktigt skäl till att den internationella marknaden har tagit fart är att tekniken 
subventioneras på olika sätt (inmatningstariffer, miljösubventioner, tax credits) i 
länder som USA, Tyskland och Japan. 

• Det återstår teknikutveckling för flertalet tillämpningar innan BC är fullt konkur-
renskraftiga.  

• Exportmöjligheter kan öppnas för aktörer i Sverige när den internationella 
marknaden tar fart inom olika tillämpningsområden. I Sverige har troligtvis till-
lämpningar för BC inom IT/telekom och fordon störst volymmässig potential.  

• BC – forskningen på universitet och högskolor i Sverige ligger på sparlåga på 
grund av brist på offentliga forskningsprogram. Detta kan komma att leda till 
framtida problem med kompetensförsörjningen till svensk industri och svenska 
företag, vilka är de som i dagsläget i huvudsak bedriver FoU på området.   

• Rapporten rekommenderar bland annat att undersöka förutsättningarna för ett 
svenskt BC - centrum mellan industri, akademi och staten.   

 Behovsanalys 2.2
Behovsanalysen har genomförts genom telefonintervjuer av representanter från 43 fö-
retag och högskolor. Totalt har 13 frågor ställts, plus följdfrågor om tidsrymd etc. Mål-
sättningen har varit att både få en bild av företagens aktuella aktivitet och vilka behov 
de ser av tillgång till resurser från en ”Testbädd”.  
 
Genomgående har det indikerats att behovet av stöd är relativt stort, men med en 
ganska stor spännvidd när det gäller typen av stöd och när i tiden. De stöd som dock har 
tydligast efterfrågan är test, verifiering och certifiering, rådgivning och konsultation, 
nätverkande samt tillgång till gedigen kompetens. Behoven av hjälp med kommersiali-
sering inom vätgas- och bränslecellsområdet är liten bland de intervjuade, likaså beho-
vet av hjälp med forskning inom området. Där anser sig företagen ha eget kunnande el-
ler att behoven ligger något längre fram i tiden.  



16 

 

 
Sammanställningar över svaren från de olika intervjufrågorna redovisas i Appendix A. 
 
Organisationerna som intervjuats kan delas in i grupper utifrån sina respektive roller. De 
olika funna rollerna är:  

• Forskning – 5 organisationer 
• Konsult – 6 organisationer 
• Underleverantör – 12 företag 
• Tillverkare (OEM) – 8 företag 
• Kund/användare (av bränsleceller/vätgas) – 9 organisationer 

Två företag bedömdes platsa både inom kategorin FoU och inom Kund/användare.  
 
Mer än 75 % av företagen och högskolorna anger att de arbetar eller har arbetat med 
vätgas och/eller bränslecellsteknologin, men bara 44 % har en strategi inom företaget 
för området enligt svaren. Merparten av företagen (30 av 43) är dock aktiva inom något 
projekt som rör vätgas och/eller bränslecellsområdet eller är på gång in i sådana projekt. 
Figur 3 visar de intervjuade organisationernas aktuella indikation om behov av test och 
certifiering. 
 
 

 

Figur 3, Intervjuade organisationers behov av test, verifiering och certifiering, sorterad utifrån företagens 
roller. Siffrorna anger antal företag som svarat inom resp. val. 

En intressant notering är att kunderna/användarna av bränsleceller inte ser något stort 
behov av test, verifiering och certifiering. Men sammanslaget uttrycker nära 50 % av de 
tillfrågade företagen att de har ett behov av test, verifiering och/eller certifiering.  
 
Figur 4 visar att det finns ett stort marknadsbehov av ett kompetenscentrum i Sverige 
inom bränsleceller och vätgas, då 75 % av organisationerna som svarade, sade ”Ja” på 
frågan om det behövs ett kompetenscentrum eller liknande i Sverige.  
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Figur 4, Samtliga företags svar på frågan om det finns ett behov av ett nationellt kompentenscentrum 
inom bränsleceller och vätgas i Sverige. 

Figur 5 visar de tjänster och det utbud som marknaden önskar ska ingå i ett nationellt 
kompentenscentrum inom bränsleceller och vätgas. Detaljsvar som t.ex. köldtester har 
sorterats in under utbudet tester. Det är många olika tjänster som efterfrågas av ett 
kompetenscentrum. Det som dock genomgående efterfrågas mest av de företag och 
högskolor som ingår i studien är tjänster inom lab-, verifierings- och certifieringstjänster. 
Vidare önskas att det på kompetenscentrumet ska finnas en gedigen kompetens inom 
området. Centrumet ska även vara nätverkande och kunna fungera som ett bollplank 
med rådgivande funktion. Dessa tjänster är de som är mest eftertraktade enligt denna 
undersökning.  
 

 
Figur 5, Önskemål om det ev. kompetenscentrumets tjänsteutbud från den intervjuade företagen.  

Figur 6 visar önskemål på de resurser som ska finnas i det kompetenscentrum som efter-
frågas enligt Figur 4. Många av de tjänster som efterfrågades i Figur 5 återfinns i Figur 6 
men med några andra formuleringar. Att typerna av resurser här är något färre kan bero 
på att denna fråga liknar frågan om vilka tjänster som önskas ingå i kompetenscentru-
met och att ”resurser” tolkats något olika av de intervjuade. Men rådgivning, nätver-
kande och lab-resurser ligger även här i topp. Bland lab. resurserna nämns bl.a. olika ty-
per av bränslen/renheter, klimatprovning och fullskaliga systemprovningar. Demonstrat-
ionsanläggningar nämns bl.a. i samband med behov av system/applikationstester.  
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Figur 6, De intervjuades önskade resurser hos ett kompetenscentrum 

En sammanvägd bedömning av intervjustudiens resultat är att det bland de tillfrågade 
organisationerna finns önskemål och intressen enligt följande ranking-lista: 

1. Hårdvarurelaterade intressen såsom test och certifieringsresurser 
2. Kunskapsrelaterade intressen såsom kompetens om teknologierna 
3. Nätverksrelaterade intressen  

 Inventering av befintliga resurser som bör kunna knytas till 2.3
Testbädden.  

Den inventering som genomförts bland projektdeltagarna, indikerar att det redan bland 
projektdeltagarna finns förutsättningar för ett relativt brett utbud av tjänster för de be-
hov och potentiella behov som indikerats under intervjuerna. Till del består detta av ge-
neriska kompetenser och utrustningar som är direkt tillämpbara eller kan anpassas, men 
det finns även testresurser som är direkt avsedda för tester av bränsleceller, komponen-
ter och material. Alla är dock inte idag tillgängliga för den öppna marknaden. Även för 
tillgänglighet för forskning och innovation finns frågor att lösa. 
 
Appendix B redovisar i tabellform exempel på befintliga tjänster och testresurser som 
befintliga partners (PowerCell, SP och Vätgas Sverige) idag skulle ha förutsättningar att 
bistå med. I avsnitt 4.6 behandlas vissa praktiska frågor beträffande detta. 
 

 Bränslecellsforskning vid LTH, KTH och CTH 2.4
Nedan ges en kort översikt av bränslecellsforskningen som bedrivs vid LTH, KTH och CTH. 
Listan gör inte anspråk på att vara uttömmande eller komplett.  
 
Lunds Tekniska Högskola (LTH) 

• Grupp 1; Modellering, SOFC: Tre seniora forskare, 4 doktorander. Arbetar med 
modellering, men har ansökningar inne för att på sikt kunna arbeta mer med 
cell- och stacktester.  

• Grupp 2; Polymer- och Materialkemi, PEM: Arbetar främst med membran. Har 
möjlighet att utföra tester på membran med elektronmikroskop, TEM och SEM. 
En senior forskare och 2-3 doktorander.  
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• Grupp 3; Polymer- och Materialkemi, SOFC: Arbetar med membran/elektrolyter. 
Har möjlighet att utföra tester med elektronmikroskop, TEM och SEM. En senior 
forskare och 2-3 doktorander. 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 
• Grupp 1; Energiteknik LT-PEM, 6 personer totalt.  
• Grupp 2 och 3; Tillämpad elektrokemi samt Energiprocesser. Fyra seniora fors-

kare, sex doktorander.  
• Utrustning för att undersöka material i småceller på labbskala, LT- och HT-PEM, 

MCFC, SOFC. Mycket utrustning för materialkaraktäriseringsmetoder m.m. som 
kan användas för bränsleceller. 

Chalmers Tekniska Högskola (CTH) 
• Flera olika grupper, beror på vad det finns forskningsmedel till.  
• Materialforskning, t.ex. metalliska material för separatorplattor och kata-

lysforskning. Resultaten används för bränsleceller, men kan även vara aktuella 
för andra applikationsområden.  

• Ungefär 10 seniora personer och ca 15 doktorander.  
• Kan genomföra tester av enstaka små celler i laboratorieformat. Samarbete med 

Swerea och SP som har större utrustning för mer kommersiella tester. 

 FoU – aktiviteter i Sverige som kan ha nytta av en testbädd 2.5
Inom förstudien har en översiktlig inventering genomförts inom BC – området i Sverige 
med syftet att identifiera existerande eller potentiella aktiviteter och koncept som skulle 
kunna nyttja en testbädd. Slutsatsen är att det utöver forskningsaktiviteter finns ett an-
tal lovande koncept för BC samt en del initiativ och intressen runt vätgastankning. Vissa 
av dessa koncept kommer att demonstreras inom en nära framtid, t ex BC som reserv-
kraft och BC – bilar.  
 
Ett behov av att kunna tanka vätgas i vintertestregionen har identifierats och det är in-
ternationella fordonstillverkare som står för efterfrågan. Vinterprovning av BC – fordon 
har redan skett tidigare testsäsonger med hjälp av en mobil tankstation. Det bör poäng-
teras att den vinterprovning av BC – fordon som sker i norra Sverige framförallt bygger 
upp kunskap om tekniken hos de internationella fordonstillverkare som genomför prov-
ningen och inte inom svenska organisationer.  
 
Figur 7 illustrerar en grov uppdelning mellan teknikdrivna respektive marknadsdrivna ak-
tiviter och koncept.   
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Figur 7, Potentiella aktiviteter och koncept som kan ha nytta av en testbädd  
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3 Slutsatser 
• Utifrån ett svenskt perspektiv kan det konstateras att hemmamarknaden för BC 

– produkter i dagsläget är omogen och för vissa tillämpningar osäker. Samtidigt 
finns det en stor exportpotential för våra inhemska tillverkare och leverantörer 
till de marknader där förutsättningarna för tillfället är bättre. Denna situation 
kan förklaras bland annat med skillnaderna i energipriser, tillgång på lämpliga 
bränslen samt incitamentsstrukturer och subventioner på olika marknader. Det 
är dock viktigt att poängtera att elmarknaden harmoniseras över Europa och 
Sverige satsar på biogasområdet. Ett scenario där den svenska BC – marknaden 
får bättre förutsättningar är trolig.  

• Den svenska forskningen på BC vid universitet och högskolor har de senaste 
åren begränsats av bristen på forskningsmedel. Detta har lett till en kompetens-
brist i landet inom området, vilket försämrar möjligheten för våra BC – företag 
att utvecklas. För att behålla och utveckla kompetensen på området behövs det 
bättre förutsättningar för FUD – projekt i form av forsknings och demoprogram.  

• Det finns idag ett flertal testresurser för BC i Sverige. Dessa återfinns inom aka-
demi, industri och institut och vissa av dem är kommersiellt tillgängliga för 
marknaden. Behovsanalysen har identifierat ett intresse för test och provning 
men har inte hittat konkreta exempel på nu existerande FoU – aktiviteter som 
uttryckligen har behov av testresurser som de ej har tillgång till i dagsläget. Med 
andra ord, det finns testresurser men efterfrågan är i nuläget låg. Samtidigt finns 
det ett antal BC – och vätgasapplikationer med framtidspotential.  

• Behovsanalysen som genomförts bland intressenter på området indikerar ett in-
tresse för någon form av kompetenssamling med tyngdpunkt på testresurser, 
kunskap samt nätverk. Intresset synes vara större för FoU-relaterad testning 
snarare än kommersialisering. Det finns även en poäng med att synliggöra våra 
inhemska testresurser för svenska företag som idag provar utomlands. 

• I nuläget begränsas utvecklingen på området i Sverige av bristen på finansiering, 
kompetens och inhemska förutsättningar för tekniken snarare än av tillgången 
på testmiljöer. Mot bakgrund av detta bedöms det i nuläget i första hand finnas 
ett behov av att skapa fler FUD – projekt som synliggör tekniken och bidrar till 
att bygga kunskap på området. Redan befintliga resurser skulle kunna erbjudas 
sådana aktiviteter, t ex inom EU – projekt.  

• Det finns ett behov av att kunna erbjuda vätgas till kunder i vintertestregionen i 
norra Sverige, där internationell fordonsindustri varje år testar nya produkter 
och teknologier i vinterklimat. Ett sätt att tillgängliggöra den internationellt ef-
terfrågade vintertestregionen även för vätgasprojekt är att satsa på en tankstat-
ion för vätgas, inkluderat tester av tankning i kyla. Det ökar inte bara den inter-
nationella efterfrågan att kunna nyttja vintertestbädden, utan lägger även grun-
den till att vi på nationell nivå kan börja testa på samma sätt som de redan när-
varande fordonstillverkarna och ta in en del av försprånget som de har. Detta är 
en fråga som bör undersökas vidare.   

• I samma byggnad som PowerCell huserar i, finns investeringar gjorda i ett ne-
utralt och outnyttjat våningsplan med vätgasinfrastruktur. En del av testresur-
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serna hos PowerCell bedöms vara unika i ett europeiskt perspektiv, vilket öpp-
nar för möjligheten att skapa och utveckla nya internationella testaffärer. Att vid 
behov låta en tredje part utföra tester i denna anläggning bedöms vara möjligt 
och skulle bidra till oberoendet i utlåtandet till testkunder. Vidare är det för test-
utföraren en möjlighet att få tillgång till testresurser som man inte förfogar över 
själv. Det är av intresse att gå vidare och utveckla ett sådant koncept som skulle 
kunna erbjudas kunder på de mer mogna BC – marknaderna. 
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4 Rekommendationer för fortsatt arbete 
Detta kapitel beskriver ett förslag på uppbyggnad av en testbädd för vätgas och bränsle-
cellsteknik, baserat på förstudiens resultat.  
 
Genom behovsanalysen har det identifierats ett intresse och behov av kompetenssam-
ling runt test, certifiering, kunskap och nätverk på BC – området. Vidare bedöms det i 
dagsläget finnas ett generellt behov i Sverige av aktiviteter som demonstrerar och syn-
liggör tekniken samt utvärderar dess potential. När det gäller utveckling av nya testre-
surser så bör detta ske när behoven av sådana blir tydligare. Mot bakgrund av detta fö-
reslås utvecklingen av en testbädd för BC och vätgasteknik ske genom en stegvis process 
som börjar med att möta dagens behov av demo och fortsätter med att möta testbehov 
när dessa uppstår. På sikt kan olika typer av åtgärder för att underlätta kommersiali-
sering inkluderas. Figur 8 illustrerar processen för en testbädds utveckling.  

 
Figur 8, En testbädds utveckling över tid 

 Etapp 1, år 2014 – 2015  4.1
Detta avsnitt ger förslag och rekommendationer för etapp 1 i utvecklingen av en nation-
ell testbädd för BC och vätgasteknik.   
 
Syfte 
 
Att synliggöra tekniken och dess potential, samt bidra till att öka kunskapen på området 
inom Sverige 
 
Strategi 
Mot bakgrund av de slutsatser som förstudien dragit (se kapitel 3), bedöms lämpliga 
strategier för en första etapp vara att: 

i) Utveckla demoprojekt  
ii) Utveckla fler forskningsprojekt inom akademi och institut  
iii) Erbjuda befintliga testresurser till internationella kunder 

Tid Nu 

Demonstrera tekniken 
 
Nya forskningsprojekt 
 
Internationella testaffä-
rer baserat på existe-
rande testresurser 
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Underlätta kommersiali-
sering 

”Marknadens behov” 

Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 
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Mål 
Följande bedöms vara rimliga mål för verksamheten under etapp 1. 

1. Ta minst ett demoprojekt från idé till start, vilket inkluderar att hitta och söka 
finansiering för genomförande.  

2. Identifiera och söka minst ett nytt forskningsprojekt där akademi och institut 
samarbetar. 

3. Identifiera minst en internationell testaffär. 
4. Formalisera ett samarbete som möjliggör att en tredjepartsutförare kan genom-

föra oberoende testuppdrag med testinfrastruktur inom testbädden. 
5. Erbjuda oberoende testuppdrag till minst en internationell kund.  

 Aktiviteter 
Projektutveckling: Samla intressenter i ett konsortium och identifiera lämpliga demo 
och forskningsprojekt. Identifiera lämpliga finansieringsmöjligheter med fokus på EU – 
program.  
 
Testaffärer: Identifiera internationella testkunder och marknadsföra svenska testresur-
ser mot dessa. I detta kan ingå att ta fram en portal till de olika distribuerade testresur-
ser som finns inom landet. En sådan portal kan användas för att synliggöra testresurser 
även för svenska företag som idag provar utomlands.  Ta fram avtal som formaliserar 
hur ackrediterade tredjepartsutförare kan nyttja testresurser inom konsortiet för att 
kunna ta olika testuppdrag. 
 

 Testbäddens verksamhet bortom etapp 1 4.2
Utvecklingen av  BC – marknaden styr testbäddens funktioner.  Nedan ges en översikt av 
hur testbädden på sikt skulle kunna se ut bortom etapp 1.  
 
Testbädden: 

• Är ett konsortium med industriaktörer och kunskapsorganisationer som till-
sammans samlar testresurser och kunskap om vätgas och bränsleceller 

• Kombinerar en miljö för FoU – projekt med resurser som kan erbjudas internat-
ionella testkunder 

• Har en ingång till flera olika oberoende testutförare och testresurser och kan 
hjälpa FoU-projekt/-resultatägare/-produktägare att söka finansiering för att få 
tillgång till dessa resurser  

• Utgör också ett nätverk som kan utveckla FUD – projekt, identifiera gemen-
samma test-, certifierings- och demobehov samt gemensamma teknikutveckl-
ingsfrågor 

Möjliga kunder och intressenter till testbädden: 
• Forskargrupper inom akademin och industrin som behöver mer avancerade 

testresurser än vad deras befintliga laboratorier erbjuder  
• Internationella testkunder som behöver tillgång till sådana resurser som finns 

inom testbäddskonsortiet 
• Entreprenörer och ägare av FoU – resultat som har behov av att testa och vida-

reutveckla sina idéer 
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• Kommuner, regioner och företag som efterfrågar kunskapslyft och kompetens 
inom området, t ex inför upphandlingar och utvecklingsprojekt 

Testbädden kan erbjuda en ingång till ett antal funktioner som finns distribuerat inom 
konsortiet. Figur 8 nedan ger en översikt av identifierade funktioner som på sikt kan ingå 
i testbädden.  
 

 
Figur 9, Principskiss över testbäddens funktioner på sikt 

Tabell 1 sammanfattar testbäddens möjliga erbjudanden till olika kunder och 
intressenter.  
 

Erbjudande Till vem Hur 
Testresurser och rådgivning Forskargrupper (akademi och 

industri) 
 
Internationella testkunder  
 
Entreprenörer och ägare av FoU – 
resultat 

Vara en ingångsportal till olika 
testresurser och kunskapare 
 
Erbjuda unika testresurser 
 
Hjälpa inhemska intressenter att 
söka finansiering för att testa/få 
rådgivning 

Utveckla och bedriva industrinära 
FoU – och demoprojekt 

Akademi, industri och andra 
intressenter 

Finansiella resurser för 
projektutveckling 

Utbildningsinsatser Kommuner, regioner och företag i 
behov av kunskapslyft 

Workshops, utbildningsdagar, 
seminarier 

Nätverk och informationsspridning Intressenter Workshops, konferenser, 
teknikinformation till potentiella 
användare 

Tabell 1, Sammanfattning av testbäddens erbjudande till olika intressenter 

 Organisation 4.3
Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när man ska välja formen för en organisation 
som ska erbjuda en testbädd för bränsleceller. Syftet är att bygga en långsiktig infra-
struktur för testning och då kan man anta att det kommer att finnas ett flertal olika ak-
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törer och delägare som även med tiden kommer att bytas ut mot nya intressenter och 
ägare. Att för tidigt i processen låsa sig vid en organisationsform kan vara en nackdel. 
Viktigt är att man istället fångar upp de första intressenterna och delägarnas önskemål 
och tillsammans sätter en organisationsform, som bäst möter dessa intressen och lång-
siktigt ger möjlighet till expansion och flexibilitet. 
 
Det finns flera frågeställningar man bör beakta innan man väljer organisationsform och 
det är bland annat följande: 

• Vilken typ av verksamhet kommer att vara den huvudsakliga? 
• Vilka organisationer kommer att vara de första kunderna och långsiktigt vilka 

kommer att vara den större mängden av kunder? 
• Kommer verksamheten att vara momspliktig? 
• Kommer det att vara mestadels svenska eller utländska kunder? 
• Kommer det frekvent att bytas delägare? 
• Hur ska eventuell vinst fördelas eller ska den återinvesteras i verksamheten? 
• Vad ger de olika bolagsformerna för signal till kunderna? 
• Kommer verksamheten att vara starkt beroende av statliga bidrag eller EU-

bidrag? 
• Kommer man att ha egen personal eller hyra in från delägarna? 
• Kommer verksamheten att expandera till andra områden och till andra länder? 

 
Då syftet med projektet är att bygga en långsiktig verksamhet och att överbrygga ”dö-
dens dal”, kan man tänka sig att under uppstartsfasen kommer både offentliga och pri-
vata aktörer vara kunder. Det kan också vara en fördel om både offentliga och privata 
aktörer står som ägare under en uppbyggnadsfas.  

En så kallad PPP-lösning, Public Private Partnership, som finansieringsmodell kan vara in-
tressant. 
 
 

 Partners 4.4
Testbädden skall vara en öppen arena där partners kan komma in efter hand och efter 
behov och önskemål.  
 
Konsortiet utgörs nu av följande organisationer: 

• Vätgas Sverige 
• SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
• PowerCell Sweden AB 
• Test Site Sweden 

I nästa steg vill konsortiet vidga samarbetet genom att dra in flera aktörer som tillsam-
mans representerar företag, institut och universitet. 
 

 Hantering av kvalitetssäkringsfrågor 4.5
En central fråga för tjänster under produktutveckling och testning är hur sekretess säk-
ras och hur testresultat är kvalitetssäkrade.  Detta avsnitt beskriver förutsättningar som 
kan ligga till grund för ett koncept där en tredjepartsutförare nyttjar testbäddens resur-
ser för olika provuppdrag.  
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4.5.1 Ackreditering 
Det etablerade sättet att kunna visa upp erkännande för sin kompetens och sitt obero-
ende är genom att vara ackrediterad.  Ackreditering är en kompetensprövning som görs 
enligt europeiska och internationella standarder. I Sverige är det myndigheten Swedac 
som utför kontrollerna, ofta med hjälp av inhyrda tekniska experter.  
 
Syftet med ackreditering är att säkerställa att både provning/tester och certifiering görs 
enligt de relevanta tekniska standarderna, men också enligt de övergripande kraven på 
kvalitetssäkring och tekniska krav. För provningslabb är det vanligen standarden SS-EN 
ISO/IEC 17025:2005 som är tillämplig för detta. Kraven innefattar bl.a. ett ledningssy-
stem med rutiner för dokumentstyrning, genomgång av förfrågningar, inköp, kontrakte-
ring av ev. underleverantör, förbättringsarbete, internrevisioner och ledningens genom-
gång, liksom tekniska krav och rutiner för personalhantering, lokaler och miljöförhållan-
den, metodvalidering, skattning av mätosäkerhet, styrning av data, skötsel av utrustning, 
spårbarhet, hantering av provobjekt, kvalitetssäkring av provningsresultat, rapporte-
ringssätt etc.  
 
Ackreditering är förbundet med kostnader och förutsätter normalt även att metoderna 
tillämpas i praktiken, dvs att det finns en verksamhet som rullar. Ett ackrediterat lab. 
förväntas också tillämpa de ackrediterade metoderna för alla relevanta uppdrag.   
 

4.5.2 Underleverantör 
En möjlighet för testresurser som ligger inom en organisation som inte är ackrediterad, 
är att dessa kan fungera som underleverantör. Underleverantörens provningsresultat 
kan under vissa förutsättningar redovisas i en Provningsrapport utfärdad av ett laborato-
rium som innehar ackreditering för det aktuella området (specifik metod/standard eller 
genom s.k. flexibel ackreditering). Det förutsätter dock att det ackrediterade laborato-
riet, anmäler underleveratören till Swedac. Det skall också säkras att underleverantören 
uppfyller kraven i relevant standard, bl.a. genom leverantörsbedömning som Swedac ska 
ha möjlighet att granska. Det ackrediterade laboratoriet är ansvarigt för underleverantö-
rens arbete. Det innebär att kvalitetssäkringen av både testresurserna och kvalificering-
en av personalen hos underleverantören behöver vara genomskådlig och genomtänkt, 
t.ex. att testutrustning som inte varit under det ackrediterade labbets kontroll, kalibre-
ras/kontrolleras i lämplig omfattning innan provning startar. 
 
Praktiskt sett skulle detta kunna innebära att en Testbädd kan bestå av resurser från 
flera testlabb i samverkan, utan absoluta krav att alla delresurser har separata ackredi-
teringar. Även om det inte gör någon skillnad i de tekniska och kompetensmässiga kra-
ven, samt att det förutsätter att en organisation som är ackrediterad för den aktuella 
testen tar ansvaret, kan det vara en fördel ur ekonomisk synvinkel och även för att i 
samverkan ge möjlighet att hantera ett större antal uppdrag. 
 

4.5.3 Sekretess 
För såväl underleverantör som för ackrediterade labb, är sekretessen i hanteringen av 
kunduppdrag av största vikt. Väsentliga aspekter är bl.a. 
• styrning av tillgängligheten till lokaler där provningsobjekt och/eller dokumentation 

hanteras/förvaras, inkl. t.ex. lämpliga låssystem, hantering av eventuell insyn etc 
• rutiner som styr dokumenthantering, inkl. t.ex. digital lagring, kopiering, hantering av 

e-mail etc 
• sekretessavtal med involverad personal 
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4.5.4 Certifiering 
För certifiering av produkter förutsätts inom flertalet områden att Certifieringsorganet 
är ackrediterat enligt standarden SS-EN 45011:1998, vilken dock kommer att ersättas av 
ISO/IEC 17065. Enligt dessa får certifieringsorganet inte ha varit involverat i konstrukt-
ionen, tillverkning, installation, distribution eller service av den certifierade produkten, 
inkl. konsulttjänster relaterat till detta. Opartiskheten skall vara säkrad. 
 

 Kommunikationsstrategi för testbäddsverksamheten 4.6
En central komponent inom testbädden är att kunna sprida information, kunskap och 
resultat. Utöver information om testresurser etc. så finns det ett behov av att kommuni-
cera information om hur bränslecells- och vätgasteknik kan användas inom olika appli-
kationer i olika branscher och sektorer. Detta skulle kunna åstadkommas genom att ta 
fram scenarios och berättelser som sätter tekniken i en kontext som är relevant för olika 
intressenter. 
 
Vätgas Sverige arbetar redan idag med informationsspridning inom sitt nätverk och det 
naturliga är att de svarar för dessa insatser även inom en testbäddsverksamhet. 
 
Appendix C beskriver ett förslag på en kommunikationsstrategi för en testbädd. 
 

 Utredning av fortsatta finansieringsmöjligheter 4.7
Syftet med testbädden är att minska ”dödens dal” beträffande finansiering i övergången 
mellan forskning/innovation och kommersiell produktutveckling. Just därför behövs bas-
finansiering under en uppbyggnads- och en mognadsfas. Steg 2 i VINNOVAs program är 
tänkt som basfinansiering under uppbyggnadsfasen. Under uppbyggnadsfasen är demo-
projekt hos ett antal drivande kommuner (t ex Malmö och Falkenberg) viktiga för att ef-
fektivt nå ut till intressenter.  
 
När denna efter ett par år övergår i en mognadsfas vore det mycket lämpligt om det 
kom till stånd ett öronmärkt innovationsprogram för testbäddens ämnesområde. Det 
öronmärkta programmet skall vara öppet för alla att söka enligt lämpliga kriterier defini-
erat av VINNOVA. Detta gör att alla aktörer, även helt nya, stimuleras till att nyttja och 
utveckla testbäddens resurser. Därmed utvecklas testbäddens resurser mot att tillfreds-
ställa aktuella och kommande behov. 
 
När testbädden efter mognadsfasen har blivit väletablerat behövs inte längre öron-
märkta program. Då skall forsknings- och innovationsaktiviteter söka medel från vanliga 
öppna utlysningar inom t ex energi- eller transportområdet i konkurrens med initiativ 
utan bränsleceller. Parallellt med detta skall även en verksamhet för försäljning av tjäns-
ter på vanliga kommersiella villkor ha växt fram.  
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Appendix A - Behovsanalys 
 
Intervjuade organisationer 
 
Företag/organisation Typ av företag/organisation 
Cellkraft Tillverkare av FC/Vätgas 
Grontmij Tillverkare av FC/Vätgas 
Permascand Underleverantör 
Plagazi Tillverkare av FC/Vätgas 
SVK Svenska Kraftnät Kund/Användare 
Trafikverket Kund/Användare 
Metacon Underleverantör 
Månbas Alpha Konsult 
STRI FoU 
Processkontroll Underleverantör 
MyFC Underleverantör 
Ineos Tillverkare av FC/Vätgas 
Telia Kund/Användare 
ÅF Konsult 
Sweco Konsult 
SPGA Underleverantör 
Swerea IVF FoU 
AGA Tillverkare av FC/Vätgas 
Micromy Underleverantör 
MSB Kund/Användare 
Nolato Plastteknik Underleverantör 
Svenska Tanso Underleverantör 
Toyota Kund/Användare 
Wallenius Kund/Användare 
Vattenfall FoU/Kund/Användare 
Woxna Graphite Underleverantör 
Wärtsilä  
Volvo FoU/Kund/Användare 
FMV Kund/Användare 
GettFuelCell Tillverkare av FC/Vätgas 
HP ETCH Underleverantör 
Högskolan Väst FoU 
Impact Coating Underleverantör 
Innovatum Konsult 
Region Skåne Kund/Användare 
ABB  Tillverkare av FC/Vätgas 
Catator Tillverkare av FC/Vätgas 
Hulteberg solution Konsult 
LTH (kemiteknik) FoU 
LTH (tekn. mikrobiologi) FoU 
Höganäs Underleverantör 
Comsol Konsult 
Malmö stad Kund/Användare 
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Intervjufrågor 
 
1) Arbetar ni med vätgas-/bränslecellsteknologi? 

a) Specificera vilka områden ni arbetar inom.  
 

2) Har ni en samlad strategi inom företaget för bränslecells-/vätgasteknologi? 
(Har företaget ett mål eller blir det slumpmässigt utefter de förfrågningar som dyker 
upp) 
a) Hur ser den i så fall ut? 

 

3) Är ni engagerade i eller planerar ni projekt som innefattar bränslecells-
/vätgasteknologi?  Namn och syfte på projekt som pågår i Sverige) 

 

4) Vilka behov har ni av kompetensutbyte och kontaktskapande inom vätgas- och 
bränslecellsområdet? 
a)   När i tiden? 

 

5) Vilka behov har ni av hjälp med forskning och utveckling inom vätgas- och bränsle-
cellsområdet?  
a)   När i tiden? 

 

6) Hur anser ni att forskning- och utvecklingssamarbetet mellan företag ser ut? 
a) Kan/behöver det utvecklas? 
b) Behövs stöd från t.ex. ett kompetenscentrum? Möjligen workshops. 
 

7) Skulle det behövas ett kompetenscentrum eller liknande? (Tillgång till oberoende 
expertis) 
a) Vilka typer av resurser (typer av lab. utrustning eller typer av tjänster) skulle stå 

högst på önskelistan inom den typ av Centrum/Testbädd som vi nu diskuterar?  
b) Har ni några speciella önskemål när det gäller tillgänglighet? 

 

8) Har ni sökt stöd/bidrag för denna typ av verksamhet från offentligt håll? (Skatteme-
del) 
a) Resulterade det i att ni fått eller nekats stöd?  
b) Hur ser finansiering ut i övrigt?  
c) Upplever ni det svårt att få finansiering? 

 

9) Vilken typ av stöd/incitament är ni behov av inom bränslecellsområdet?  
 

10) Vilken bränslecellsteknik (PEM, SOFC, MCFC, DMFC)1 fokuserar ni på? 
a) Tror ni att det kommer förändras?  
 

11) Vilka behov har ni av testning och certifiering inom vätgas- och bränslecellsområ-
det? 
a) När i tiden? 
b) Använder ni utländska testcentrum idag eller planerar ni att göra det i framti-

den?  (Vilka? För vad? Hur fungerar det?) 
 

12) Vilka behov har ni av hjälp med kommersialisering inom vätgas- och bränslecellsom-
rådet?  
a) När i tiden? 

 

13) Skulle ett centrum i Göteborg som fyllde dessa behov vara någonting ni skulle an-
vända er av? 
a) Vilka typer av tjänster? 
b) När i tiden? 

                                                           
1 *PEM – Polymer Electrolyte Membrane, SO – Solid Oxide, MC – Molten Carbonate, DM – Direct Methanol 
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Resultaten från intervjuerna/marknadsundersökningen  
 

 
Figur A1.  Svaren på frågan: Arbetar ni med vätgas och/eller bränslecellsteknologi? 

 

   
Figur A2.1  Svaren på frågan: Har ni en samlad strategi inom företaget för Bränslecells-/vätgasteknologi  

 

 
Figur A2.2  Hur ser i så fall strategin ut? Figuren visar alla svar som gavs.  
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Figur A3  Svaren på frågan: Är ni engagerade i eller planerar projekt som innefattar bränslecells-
/vätgasteknologi (nej/ja) och i så fall vilket (flera svar och antal projekt per företag förekommer) 

 

 
Figur A4.1  Svaren på frågan om behov av kompetensutbyte och kontaktskapande (respektive företag har 
kunnat ange flera områden)  

 
 Figur A4.2  Svaren på följdfrågan när i tiden man ser sig ha detta behov 
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Figur A5  Svaren på frågan om behov av hjälp med Forskning och Utveckling inom Vätgas- och bränsle-
cellsområdet – de som svarat att behov finns, önskar genomgående omgående hjälp (flera som angett 
inget/litet/begränsat anger att det snabbt kan ändras till behov) 

 

 
 
Figur A6  Svaren på frågan om hur man anser att forskningssamarbetet mellan företag ser ut i Sverige 
idag, inom vätgas och bränslecellsteknologin 
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Figur A7.1   Svaren på frågan om det skulle behövas ett kompetenscentrum ”Testbädd”, eller liknande.  
De som svarat ja fördelar sig på en tidsaxel från omgående till på sikt. 

 

 
Figur A7.2  Svaren på frågan vilka typer av resurser som då skulle stå högst på önskelistan 

 
 

 
 

Figur A7.3  Svaren på frågan om ev. speciella önskemål när det gäller tillgängligheten 
Frågan har tolkats olika. Några har angett praktisk tillgänglighet/sekretess. Flertalet har angett att man 
inte har några speciella krav. 17 svar har angett lokalisering vilket denna bild redovisar.  
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Figur A8  Svaren på frågorna om man sökt resp. fått offentliga bidrag för verksamheten 
Beträffande finansiering i övrig är spannvidden stor bland svaren, bl.a. ”ingen budget”, internt, kundupp-
drag, riskkapital, forskningsmedel och EU. Genomgående finner man det svårt att få finansiering. 

 

 
 
Figur A9  Svaren på frågan om vilken typ av stöd/incitament som behövs inom området bränsleceller och 
vätgas. 

 

 
Figur A10  Bilden visar på fördelningen mellan olika tekniker som de intervjuade företagen fokuserar på 
när det gäller bränsleceller. 
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Figur A11 Figuren visar vilka behov av test, verifiering och/eller certifiering de intervjuade bedömer sig ha   

 

 
Figur A12 Figuren visar vilka behov av hjälp med kommersialisering de intervjuade bedömer sig ha   
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Figur A13 Figuren visar vilka typer av tjänster som önskas ingå i ett ev. kompetenscentrum   
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Appendix B – Resurser för Testbädden 
 

Sammanställningen indikerar vilka relevanta resurser som redan finns tillgängliga inom 
de inventerade organisationerna PowerCell, SP och Vätgas Sverige. 
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1 "Mjuka" kompetenser…
1.1 Hjälp att söka FUD-projekt
1.2 Hjälp att hitta FUD-partners (t.ex. inom EU)
1.3 Hjälp att hitta FUD-partners (t.ex. inom EU)
1.4 Projekt/processledning FUD-projekt
1.5 Stöd till kommuner…
1.6 Stöd till kommuner… tankstationer etc
1.7 Säkerhetsutredningar
1.8 Regelverksutredningar
1.9 Regelverksutredningar
1.10 Juridiska frågor
1.11 Riskanalyser på systemnivå
1.12 Livscykelanalyser LCA
1.13 Energisystemsanalys
1.14 Systemdesign bränslecellssystem 
2 Funktionsprovning, livslängd etc 
2.1 Funktionsprov/livslängdsprov cell 0-400 W, Teststation Green light 3
2.2 Funktionsprov/livslängdsprov stack 0-3,5 kW, Teststation Green light  1
2.3 Funktionsprov/livslängdsprov stack 0-12 kW, Teststation Green light  2
2.4 Funktionsprovning 0-12 kW, Teststation Green light/in-house 1
2.5 Funktionsprovning 300 A 80V   2.6 kW max, Chroma
2.6 Funktionsprovning/livslängdsprov Ref. 0-50 kW många
2.7 Funktionsprov/livslängdsprov cell 0-20 W, Teststation Green light  1
2.8 Funktionsprov/livslängdsprov cell 0-20 W, Teststation Green light  1
2.9 Funktionsprovning 300 A 80V   2.6 kW max, Chroma 4
2.10 Verkningsgrad energi in, energi ut
2.11 Verkningsgrad energi in, energi ut
3 Klimat…
3.1 Klimatprov -40 - 100C 0-2 kW, Teststation Green light 1
3.2 Klimatprov (ca -80 - + 150 C) bl.a termisk chock, fuktkammare etc
3.3 Klimatprov (ca -50 - + 90 C)
4 Brandprovning…
4.1 Brandprov av plasttank UN ECE Reg No 34
4.2 Brandprov av gastank UN ECE Reg No 67
4.3 Brandprov av batteripaket utv. inom UN ECE- GRSP
4.4 Brandeffekt och rökutveckling enl ISO 5660 konkalorimeter
4.5 Antändlighet enligt UL94 mm
5 Emissioner…
5.1 Mätning av brandemissioner med FTIR
5.2 Mätning av brandemissioner med FTIR
5.3 Emissioner 0-50kW
5.4 Emissioner
5.5 Emissioner
6 Gas & Material…
6.1 Gaskvalitet renhet etc
6.2 Materialanalyser bl.a. efter exponering
6.3 Vätgaselektrolys 1
6.4 Värmekapacitivitet t.ex vätgastankar etc
7 Vibrationer…
7.1 Omfattar många standarder! skakning, hög-låg temperatur
7.2 Lågfrekvent
7.3 Mekanisk Utmattning
8 EMC
8.1 Ledningsbundet (flera standarder) anmält organ, teknisk support, provning etc
8.2 Strålad (många standarder) immunitet resp. emission

Objekt Gas/medie Tillhandahållare
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Resurser för Testbädd - Bränslecellscentrum
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9 Elsäkerhet…
9.1 Omfattar många standarder!
9.2 Riskanalys elsäkerhet
10 Explosionssäkerhet…..
10.1 Typkontroll enligt ATEX, IECEx
10.2 Riskanalys enligt ATEX
10.3 Explosionsprovning
10.4 Zonbedömningar
11 Mätteknik…
11.1 Mätning av temperatur
11.2 Mätning av temperatur
11.3 Mätning av tryck
11.4 Mätning av tryck
11.5 Mätning av flöde
11.6 Mätning av flöde
12 Mjukvara…
12.1 Funktionssäkerhet säkra programvaror, feleffektsanalyser etc
13 Beräkning, simulering
13.1 Körcykelsimulering
13.2 Beräkningar och simuleringar strömning, termodynamik, massflöde etc
13.3 Systemsimulering bränslecellssystem 
14 Riskanalyser, säkerhetssystem
14.1 Riskanalyser vätgasbilar och anläggningar
14 2 Säk h  h ö k i15 Certifiering…
15.1 Omfattar många direktiv och standarder…
15.2 ATEX certifiering
16-19 Bränslehanteringskedjan - vätgas (energibärare)
16 Tillverkning av vätgas
16.1 Kalkylering och rådgivning

17 Lagring av vätgas
17.1 Kalkylering och rådgivning
17.2 Utvärdering av tryckkärl

18 Transport av vätgas
18.1 Mätning/kalibrering av tryck, temperatur, flöde…

19 Tankställen för vätgas
19.1 Provning av mätanläggningar Legal metrologi
19.2 ATEX certifiering av Mätanläggning
19.3 Verifiering av mätanläggningar (kröningLegal metrologi
20 Elnäts-frågor
20.1 Elkvalitet - hur styra in på nät
20.2 Elkvalitetsmätning
21 Fordonsfrågor
21.1 Provning på provbana (AstaZero) under uppbyggnad
21.2 Elsystem på vätgasbilar provninv, utvärdering
21.3 Alla fordonstester på elbilar lagkrav, E-märkning, UN ECE R10, R100 etc
22 Kompetensutveckling, kurser etc
22.1 Kurser/utbildning Mätteknik, Legal Mätteknik
22.2 Kurser/utbildning Energirådgivare, miljöansvariga
22.3 Kurser/utbildning Säkerhetsfrågor

Objekt Gas/medie Tillhandahållare
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Appendix C – Kommunikationsstrategi  
Bakgrund 
Företagen och organisationerna bakom ”testbädden för bränsleceller” är verksamma i 
olika delar av landet och utgörs av institut, företag, akademi och Non-Governmental Or-
ganisations (NGO).  
 
Avsikten med att upprätta en testbädd inom området för vätgas- och bränslecellsteknik 
är att stödja en långsiktig utveckling på området. Tekniken kan bidra till ökat antal ar-
betstillfällen, energieffektivisering och förbättrad miljö. Genom att samla den kompe-
tens som finns inom svenska organisationer utvecklas testbädden till en nationell resurs 
som bidrar till landets miljö- och transportmål, samt ger ökat antal arbetstillfällen.   
 
Testbädden ska ha internationell spets och utgöra en infrastruktur för utveckling av tek-
nik och tjänster kring vätgas, bränsleceller och system. 
 
Definition av testbädden 
Testbädden är en fysisk och virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer 
kan utveckla, testa samt införa nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska 
lösningar inom vätgas/bränsleceller. 
 
Testbädden är nationell och sammanhållande för test- och verifieringsmöjligheter, som 
stöd för forskning, utveckling, testning och verifiering, men även för uppskalning och 
systemsyn. Verksamheten arbetar för att stärka samverkan mellan akademi, institut, nä-
ringsliv och samhälle. 
 
Syfte med kommunikationen 
Ett syfte med kommunikationen är att  

• stärka verksamheten genom att rekrytera fler intressenter och samarbetspart-
ners som kan leverera tjänster in i verksamheten 

• att attrahera kunder till forsknings-, test- och verifieringstjänsterna 
• väcka intresse för möjligheten att idéutveckla projekt tillsammans med experter 

från olika kompetensområden 
 

De potentiella kunderna ska genom den information de får känna sig förvissade om att 
de kommer att arbeta tillsammans med organisationer med hög kompetens, vilka garan-
terar både objektivitet och, i de fall det är aktuellt, sekretess. 
 
Målgrupper 
Testbäddens målgrupper är vissa redan identifierade kunder som: 

• Företag som driva på utvecklingen inom området  
• Kommuner/regioner som vill inhämta kunskap inför framtiden och/eller ligga i 

framkant idag 
• Högskolor/Universitet som bedriver verksamhet inom området eller andra rele-

vanta fält 
• Institut/NGOs med intresse för energi- och miljöfrågor 

 
Andra viktiga målgrupper är  

• Finansiärer, offentliga och privata 
• Partners, endast svenska 
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Inledningsvis kan målgruppen vara en annan. Vilka tjänster som kan bli aktuella och för 
vem framgår av den roadmap som tas fram för testbädden. Utländska företag är poten-
tiella kunder, i synnerhet inledningsvis, men de bjuds inte in att bli leverantörer av tjäns-
ter.  
 
Vad erbjuder vi och hur formuleras budskapen 
Testbädden erbjuder effektiva och oberoende test- och verifieringsmöjligheter som stöd 
för utveckling, uppskalning och systemsyn. Inom ramen för testbädden kan vi hjälpa till 
med hela analysen. Medverkande partners har tillsammans all kompetens som behövs 
inom såväl teknik och ekonomi som juridik och kunderna slussas till rätt instans.  
 
Testbäddsverksamheten ska skapa en arena för vidareutveckling av tekniken samt bidra 
till ökad acceptans genom att:  

• genomföra öppna workshops kring tekniska frågeställningar, tjänsteutveckling, 
policys/styrmedel och acceptans 

• bygga starka nationella nätverk och bli en nod för ökad samverkan näringsliv-
samhälle-institut/akademi 

• identifiera utvecklingsbehov och initiera FUD-projekt med internationell lyskraft 
 
Målgruppen av potentiella kunder erbjuds dessa tjänster inom testbäddsverksamheten: 

• verifiera innovationer och ny teknik 
• utveckla och demonstrera ny teknik 
• tillgång till resurser för experimentell forskning  

 
Budskap 
Intresserade potentiella kunder ska uppmuntras att ta kontakt för att utveckla sina idéer 
där vätgas och bränsleceller kan vara en lösning. Frågeställningarna kan omfatta även de 
områden som spänner över exempelvis juridik, standardisering och projektansökningar. 
Uppdraget kommer att ge ett objektivt och teknikneutralt resultat.  
 
Tekniska tester och verifieringar kommer att skötas med hög kompetens och med garan-
terat objektivt resultat. 
 
Nyckelord: 

• oberoende 
• expertis 
• samverkan 
• sekretess 
• effektivitet 
• miljömål 

 
Fysiska möten 
Inom ramen för testbäddsverksamheten ska de medverkande parterna arrangera kun-
skapshöjande seminarier och workshops samt nätverksträffar för att stärka deltagarnas 
kompetens och uppdatera dem på utvecklingen inom området. Dessa möten sker på 
strategiskt valda platser i landet. Träffarna kan ha olika karaktär och vända sig till olika 
målgrupper, beroende på om det är ett öppet utbildningstillfälle eller ett internt möte 
för kunder och partners i verksamheten. Innehållet kan sträcka sig från övergripande 
frågor till smala tekniska ämnen, allt utifrån behovet. Ibland kan det vara lämpligt att det 
är en av de medverkande partnerna som står som avsändare till mötet, andra gånger 
sker det i testbäddens namn.  
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För att tids- och kostnadseffektivisera är det lämpligt att erbjuda videolänkning och web-
inarier då det är möjligt. 
 
Kanaler för marknadsföring 
Hemsida  
Testbädden ska ha en egen hemsida där följande presenteras 

- bakgrund, syfte med testbädden 
- bakomliggande företag och organisationer med länkar 
- tjänster 
- kontakt 
- metoder för kvalitetssäkring 
- goda exempel på uppdrag som utförts inom ramen för testbädden 
- fakta om teknik, miljö och marknad finns på vatgas.se och eventuellt fler av 

samverkansparternas hemsidor, dit besökarna hänvisas. Kan gärna utvecklas på 
de respektive hemsidorna. 

- kalendarium 
 
Informationen finns på svenska och engelska.  
 
Marknadsföring från medverkande partners 
De organisationer som står bakom testbädden marknadsför den genom sina egna hem-
sidor samt att, då det är relevant, berätta om verksamheten vid möten med potentiella 
kunder. Som stöd finns tryckt material samt PPT- bilder.  
 
Testbädden ska också marknadsföras av partners då de medverkar i relevanta konferen-
ser och mässor. 
 
Trycksaker 
- en mindre broschyr 
- roll up 
- poster 
 
Annonser i fackpress 
Annonsplatser kan köpas i fackpress, tryckt och digital. Både svensk och internationell 
media kan vara intressant. 
 
Grafisk profil 
Testbädden ska ha sin egen logotype, typsnitt och profilfärger.  
 
Några foton och/eller illustrationer tas fram för att användas i samband med kommuni-
kation kring testbädden. Partners egna bilder kan också användas, till exempel för att 
visa upp testanläggningar eller ge ansikten på kontaktpersoner och medarbetare.  
 
En mall för PPT-bilder samt enkla anvisningar för hur färg och logotype ska användas.  
 
Ansvars-/rollfördelning inom kommunikationsarbetet 
Eftersom testbädden är en samverkan av ett flertal organisationer som är utspridda över 
landet är det viktigt att rollfördelningen är tydlig. Dels för att undvika interna missför-
stånd, dels för att det ska vara enkelt för kunderna att förstå hur verksamheten funge-
rar.  
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forskning och utveckling har vi stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och 
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