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KOMPLETT 
PRODUKTION 
AV GRÖN VÄTGAS

 Vätgas är en energibärare precis som elektricitet och kan 
användas för att lagra, transportera och tillhandahålla  
energi. Flexibiliteten är stor eftersom vätgas kan produ- 
ceras ur alla typer av energikällor. Allra bäst är om vätgas 
framställs genom elektrolys ur vatten med hjälp av över-
skott på förnyelsebar el eller reformering av biogas.
– Metacons produkter bygger på den patenterade kata- 
lytiska ångreformeringstekniken, vilken möjliggör utvinn- 
ing av vätgas ur förnyelsebara kolväteföreningar såsom
biogas. Teknologin är skalbar och kan nyttjas för att bygga
både små system och större anläggningar, säger
Johan Berggren, marknadschef på Metacon och grundare
av Water2H2.

Effektivt och hållbart
Under samma tak finns nu teknologi för både reforme- 
ring av biogas och lösningar för elektrolys, två effektiva 
sätt från olika förutsättningar som producerar mer vätgas 
och där Water2H2 bygger sitt produktsortiment på 
världens största tillverkning av vatten-elektrolysörer. I 
stället för att vara en utvecklare av en specifik teknologi 

har Metacon blivit en generell leverantör av anläggningar 
för vätgasproduktion.

– Samarbetet mellan Metacon och Water2H2 innebär att
bolagen kan erbjuda vätgas för tankstationer framställd
antingen genom elektrolys eller reformering, säger Johan
Berggren.
Water2H2s teknik kompletterar inte bara Metacons
teknologi utan vätgas kan även användas för att öka
utbytet av biometan vid biogasproduktion. Mer biogas
kan alltså utvinnas ur samma mängd råvara med hjälp av
Water2H2s vattenelektrolysörer, som sedan kan lagras och 
distribueras i gasnätet till Metacons vätgasgeneratorer.

Vätgasen kan användas inom transportsektorn, indu- 
strin och fastighetssektorn och med bättre miljö och  
klimat som resultat. Att exempelvis använda vätgas som  
fordonsbränsle medför i princip inga andra utsläpp 
än ren vattenånga och bränslecellsystemet är ungefär  
dubbelt så energieffektivt som en förbränningsmotor om 
det används i en vanlig bil. Det innebär att med samma 
mängd energi blir körsträckan med en bränslecellsbil 
dubbelt så lång som den blir med förbränningsmotor.
– Jag är mycket glad över detta strategiska steg vi har
tagit gjort, vilket breddar produktföljen med konkurrens- 
kraftiga elektrolyslösningar, säger Chris Tornblom,
Metacons VD.

Läs mer på 
Metacon.se och Water2H2.com 

 Satsningar på grön vätgas ökar och olika produktions- 
metoder är efterfrågade runt om i världen. Det  
internationella energiteknikbolaget Metacon, som ut-
vecklar och tillverkar energisystem för produktion av 
vätgas, värme och el har nu breddat sitt erbjudande. 
Tillsammans med intressebolaget Water2H2 erbjuder 
de ett komplett utbud av produkter för kostnads 
effektiv produktion av grön vätgas.


