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Vätgas på Inlandsbanan

• Vätgasdriften möjliggör en upprustning av banan till en 
grön godskorridor med ett betydande kapacitetstillskott

• Snabbare och billigare att konvertera till vätgasdrift än att 
elektrifiera banan. Vätgaståg finns idag på marknaden.

• Vätgasen blir billigare än andra drivmedel med lokal 
produktion utmed banan från vind- och vattenkraft. 

• Banan kan användas för kostnadseffektiv distribution av 
vätgas till brukare där lokala förutsättningar begränsar 
produktion

• Effektiv distribution av stora volymer möjliggör 
investeringar förnybar elproduktion utmed banan



Fordonsdrift med vätgas

Nordenpremiär för Alstom vätgaståg
Inlandsbanan 25 augusti 2021

The world's first two hydrogen trains successfully operated for 
one year and half between 2018 and 2020 in regular passenger 
service in Germany and covered more than 180,000 kilometers. 
Alstom has already sold 41 of these hydrogen-powered trains in 
Germany in order to replace the existing diesel fleet. The first 
hydrogen series trains will be in regular service in Germany from 
2022.

In Italy, Alstom will supply 6 hydrogen fuel cell trains, with the 
option for eight more, to FNM (Ferrovie Nord Milano), the main 
transport and mobility group in the Italian region of Lombardy. 
In France, SNCF Voyageurs has placed an order with Alstom for 
the first 12 Regiolis hydrogen trains.



Fordonsdrift med vätgas

Vätgasdrivna draglok i drift i Kina

Li Lingtao, deputy chief engineer with CRRC Datong Co., Ltd., said that the hydrogen 
fuel cell hybrid locomotive has a design speed of 80 km/h. It can run with 700 kW of 
continuous power for 24.5 hours when fully loaded with fuel and its maximum traction 
load on straight roads reaches 5,000 tonnes

Canadian Pacific (CP) has employed Ballard Power Systems’ (BLDP) fuel cell modules in 
its pioneering Hydrogen Locomotive Program. The modules will provide a total of 1.2 
megawatts (MW) of electricity to power the locomotive.

Även Kanada har påbörjat sin konvertering



Grön vätgas konkurrerar redan med fossilgas



Produktion av vätgas i inlandet

• Samarbete med elproducenter för utveckla ett 
antal anläggningar som ansluter till banan

• Vätgasen lagras och transporteras i containers 
till industrier och stationer efter behov

• Potentiell volym för eget behov motsvarande 
20.000 ton per år (1 TWh / 120 MW)

• Potentiell volym för transport via banan är 
uppemot 500.000 ton per år (25 TWh / 3 GW) 
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