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VÄXANDE INTRESSE 
FÖR VÄTGASINFRASTRUKTUR 

Läs mer på metacon.se

Vätgas är ett helt rent bränsle och medium för energilagring som uppfyller alla krav för framtidens hållbara samhälle. 
Metacon ligger i framkant i branschen och i början av nästa år kommer de att leverera en vätgasgenerator för produktion 
av vätgas till tankstationsoperatören Hynion i Göteborg.

Metacon erbjuder marknaden produkter baserade på 
patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av 
vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och 
energikonsumtion inom transportsektorn, industrin, 
fastighetssektorn och privatbostäder med bättre miljö  
och klimat som resultat.

– Vi har bland annat skrivit avtal med Hynion AS om 
uthyrning av en vätgasgenerator. Vätgasgeneratorn som 
har en kapacitet att producera mellan 40 till 50 Nm3 vätgas 
per timme kommer att ställas upp vid Hynions vätgastank-
station på Ruskvädersgatan i Göteborg, säger Bo Carlsson, 
chief operating officer på Metacon. 

Vätgasgeneratorn med tankstation utgör ett mycket viktigt 
steg i uppbyggnaden av en infrastruktur för vätgas i Sverige 
vilket är en förutsättning för att kunna introducera elfordon  
baserad på vätgas/bränslecellsteknik. Leverans av vätgas- 
generatorn beräknas att ske under första kvartalet 2021. 

– Det här är ett viktigt steg i vårt samarbete med Hynion 
för att lansera världens i sitt slag första vätgastankstation 
med en integrerad produktion av vätgas från befintlig 
naturgas-biogasinfrastruktur, säger Chris Törnblom, vd 
och koncernchef på Metacon.

Leveransen av vätgasgeneratorn är ett resultat av ett mång- 
årigt utvecklingsarbete hos Metacons dotterbolag Helbio 
S.A. i Grekland som bygger på en unik och patenterad 
tekniklösning som går under namnet katalytisk ång- 
reformering av kolväte. Teknologin möjliggör vid sidan 
om kolväten med fossilt ursprung, utvinning av vätgas ur 
förnyelsebara kolväteföreningar såsom biogas. 

– Vi är mycket nöjda med avtalet. Det finns ett växande  
intresse för vätgasinfrastruktur eftersom både lätta och 
tunga vätgasbilar börjar komma ut på marknaden, säger 
Ulf Hafseld, vd på Hynion AS.

Vid drift av elfordon där vätgas används som bränsle redu- 
ceras utsläppen till enbart vattenånga. Enligt EU:s defini-
tion klassificeras vätgas som grön om råvaran är biogas.

– En stor fördel med Metacons teknik för utvinning av 
vätgas genom reformering är att det är en kontinuerlig,  
resurssnål process med god verkningsgrad och oberoende 
av om solen skiner eller vinden blåser, avslutar Bo Carlsson. 
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