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All förbränning av fossila bränslen och biobränslen orsakar utsläpp av:
• Koldioxid - CO2
• Skadliga kväveoxider - NOX
• Skadliga partiklar – sot
• NOX orsakar 71.000 dödsfall inom EU/år(SvD, 2017-11-18)
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HUR TACKLAS UTMANINGEN PÅ POLITISK NIVÅ?

Genom internationella, nationella och lokala överenskommelser 
och beslut:
• FN:s parisöverenskommelse om begränsning av höjningen av 

globala temperaturen genom minskning av CO2-utsläppen
• EU satsar pengar på ramprogrammen t. ex. Horizon 2020. EU 

har utfärdat direktiv om uppbyggnad av infrastruktur för 
alternativa bränslen.

• Sverige har en ny klimatlag som trädde ikraft 1/1 2018 med syfte 
att minska CO2 inom transportsektorn med 70% till 2030

• På lokal nivå pågår diskussioner om förbud att framföra 
fossilbränslefordon inom delar av stadskärnor och hamnar.

• Metacons affär gynnas av dessa politiska initiativ och beslut!
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Metangas
Vätgas

El & värme

Trp-arbete  
& värme

METACONS TEKNISKA LÖSNING FÖR ATT NÅ DE POLITISKA MÅLEN

Metacons dotterbolag har utvecklat och patenterat en världsledande energisnål 
och kostnadseffektiv katalytisk reformer- och processteknik för omvandling av 
biogas(metan) till vätgas.



Our first hydrogen processor for raw biogas was installed 2007 on a 
waste water treatment plant in Patras, Greece. 
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PRINCIPEN FÖR METACONS KATALYTISKA REFORMER

Ång-
generatorVattenånga

Metan

Reaktor  + 700 oC Vattengasskift  + 300 oC

Vätgas

Vattenånga

Filter

Restgas

Värme-
växlare

CH4 (+CO2)      CH4+H2O (+CO2)                 3H2+CO (+CO2)             CO+H2O                H2 + CO2 4H2 (+CO2)     

Katalysatorer:

Värmning

Reformering



Characteristics

• Hydrogen pressure 7 barg

•H2 production 50 Nm3/h

• Hydrogen purity 99,999 %

• CO content <0,1 ppm

• Biogas consumption 35 Nm3/h

• Natural gas consumpton 21 Nm3/h

• Efficiency 63%

• Power Consumption 20 kW

• Dimensions 5,9x2,5x2,9 m

• Operation Continous

Hydrogen reformer and PSA for locally produced biogas
Nominal data for production of minimum 110 kg/day H2

Flameless, catalytic
steam reformer

PSA for 
purification
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• Metacon har ansvar för och är leverantör av 
reformern till EU:s projekt AutoRE inom 
ramen för Horizon 2020. 

• Projektet avser ett 50 kW kraftvärmesytem
Daimler(Mercedes) levererar bränslecellen. 

• Huvudansvarig är GE och systemet skall 
demonstreras i Rugby UK i början av 2018.

• Systemet är lämpligt för kommersiella 
fastigheter, industrier och växthus.

• Reformern är lämlig för vätgastankstationer
• Metacon och EU bedömer att marknaden 

för denna typ av system är stor.

EU-projektet AutoRE – 35 MSEK 2016 - 2019
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REFORMERN TILL EU-PROJEKTET AUTORE
Under provkörning i Grekland, inför leverans till England



Two ways for lokal hydrogen production:

Elektrolyser, 300 Nm3/h
(640 kg/day, 240 ton/year
- Power consumption 1,6 MW
- Cost of electricity 0,6 – 0,7 SEK/kWh
- Life10 years
- Production cost H2 = 50 – 55 SEK/kg

Biogas Reformer, 300 Nm3/h
(640 kg/day, 240 ton/year
- Gas consumption 1,4 MW
- Cost of biogas 0,35 – 0,45 SEK/kWh
- Life 25 years
- Production cost H2= 30 – 35 SEK/kg

Hydrogen
99,999 %

Hydrogen
99,999 %



Varför ska man göra vätgas av biogas...?

Många goda skäl:

• För att det är lönsamt...!!!

• Vätgas är det enda bränslet som ger nollutsläpp

• Värdet per kWh är flerfalt högre för vätgas än för rå biogas

• Biogasfordon drar avsevärt mer energi än dieselfordon

• Vätgasfordon drar avsevärt mindre än dieselfordon

• Biogas är en utmärkt råvara för ekonomisk vätgasproduktion 

• Att inte utnyttja anläggningar och bioenergi vore OKLOKT!

Vätgas är inte ett hot mot biogasen – men kanske räddningen...???



Fordonsgas

Eldning i 
gaspanna

Konventionell
reformering

Katalytiskl
reformering

Dessa processer ger:

- Kväveoxider (NOx)

- Partiklar, sot

- Koldioxid

- Andra giftiga ämnen

Stark klimatpåverkan!

Katalytisk  reformerad
vätgas är klimat- och
miljörätt i hela kedjan

All eldning och förbränning av kolväten måste upphöra..!!



Fakta om biogas (fordonsgas) och vätgas
och omvandling av fordonsgas till högren vätgas

Parameter Enhet Fordonsgas Vätgas

Energiinnehåll kWh/kg 13 33

Marknadspris/kg kr/kg 17 80/56*

Energipris till kund** kr/kWh 1,31 2,42/1,70

Milkostnad, personbil kr/mil 9,10 7,27

Milkostnad, buss kr/mil 54,60 40,03

*Priset för vätgas är idag 80 kr/kg för personbilar, bedöms bli 56,25 kr/kg för buss 
och lastbil. Priserna är inkl moms.

**Skillnaden i energipris är mindre än skillnaden i energiförbrukningen, 

(c:a 2 ggr), därför blir milkostnaden lägre för vätgas.

Omvandling av fordonsgas till vätgas (99,999 %) med Metacons teknik:

1 kg fordonsgas  (13 kWh) omvandlas till 0,275 kg H2 (9,1 kWh)



Effektivare utnyttjande av biogasen i framtiden..?
Reformering till vätgas och vätgasdrivna bussar ger fördelar

30 GWh fordonsgas
från biogasbolaget

Förlust kan vändas 
till lönsamhet...!

Eller…

65 biogas-
bussar

90 vätgas-
bussar



METACONS AFFÄRSKONCEPT FÖR VÄTGASTANKSTATIONER I SVERIGE



Metacon can now offer complete hydrogen refueling station
Biogas reformer/PSA, compressor/storage and dispenser

Dispenser

Compressor, high pressure storage and pre-cooler

Reformer and purifier(PSA) for 99,999 % hydrogen



FAKTA OM  REFORMER/HRS 300 NM3/H (240 TON/ÅR)
Förädling av biogas till vätgas ger 2 – 3 ggr värdeökning 

Biogas (rå eller uppgraderad):
- Förbrukning (rå) 210 Nm3/h
- Förbrukning (uppgraderad) 136 Nm3/h
- Försäljningspris 0,35 – 0,50 kr/kWh
- Intäkt (för 11,6 GWh) 4,1 – 5,8 MSEK/år

Vätgas: (investering. 20 MSEK efter bidrag)
- Produktion 300 Nm3/h, 234 ton/år
- Intäkt pb 64 kr/kg* (1,94 kr/kWh)
- Intäkt buss/lb 45 kr/kg* (1,36 kr/kWh)
- Intäkt totalt c:a 12,5 MSEK/år

Obs: * intäkterna är exkl moms

Reformer Kompressor + högtryckslagerBiogasanläggnng

350 bar, 45 kr/kg

700 bar, 64 kr/kg

15 st

15 st
140 st



Jämförelse vätgasförbrukning för olika fordon

Personbil
Bränsle vid full tank 5 kg
Årsförbrukning vid 3000 mil/år 300 kg

Stadsbuss
Bränsle vid full tank 40 kg
Dygnsbrukning, typisk 30 kg
Årsförbrukning vid 6000 mil/år 6 000 kg

FC Green 
Bränsle vid full tank 150 kg
Dygnsbrukning, typisk 120 kg
Biogasbehov (97 % metan) 25 Nm3/h

Long range, fast commuting
From suburb to City centre in 30 minutes

• Speed: 55 km/h (30 knots)

• Minimal wake wash

• High maneuvrability

• Range 125 km (70 nm)
▪ 500% increase comp BB Green

• 4-8 min refuelling
▪ 50 % reduction comp BB Green

• 80 - 90 passengers

• Zero-emission

• Leverage existing patents, 
develop new IP

Next generation vessel with incorporate hydrogen fuel cell system for extended range
Investigating demonstration partners and funding opportunities in Canada
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Metacon / Helbio has signed an agreement for 
cooperation on electrical-powered zero emission 
ferry boats, with the following characteristics:

• Echandia Marine advanced boat design

• Speed: 55 km/h (30 knots)

• Range: 125 km (70 nm)

• 80 – 90 passangers

• 600 kW electric motor propulsion

• 600 kW fuel cell system from redrock

• Metacon/Hebio will provide local hydrogen 
production, storage and refueling system

By replacing the 5 ton heavy battery by hydrogen 
and fuel cell system the ferry will get higher speed 
and passanger vapacity, and 5 times longer range

MOU signed for cooperation on high speed fuel cell ferry projectsLong range, fast commuting
From suburb to City centre in 30 minutes
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Metacon supportar världsledande bilföretag - för tredje året i rad

METACON HAR LEVERERAT VÄTGASTANKNING I ARJEPLOG FÖR
VINTERTEST AV BRÄNSLECELLSBILAR – I SAMARBETE MED AGA

Mobil tankstation Högtryckslager.                Huvudlager vätgas



Hyundai nya FCEV ”NEXO”
Vintertestad I Arjeplog – med vätgas från Metacon/AGA…!!!

metacon
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Sustainable Mobility with Hydrogen –
The Internal Combustion Engine Becomes Green

KEYOU COMPANY PRESENTATION
Unterschleißheim/München, 09 2017

Tyska Keyou GmbH har utvecklat en vätgasmotor på 200 kW
Godkänd som ”ZERO EMISSION ENGINE” av EU



www.keyou.de
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H2 ENGINE: A QUANTUM LEAP in Engine Development

+ =

H2OH2
Emission is Water

Fastest Pathway to Clean Mobility

page 23

https://www.keyou.de/






Fakta om bränsleekonomi för 18 tons lastbil

Motortyp Förbrukning kWh/mil Milkostnad*

Dieselmotor 200 kW 2,40 liter/mil 24,0 26,88 kr/mil

Vätgasmotor H2 DI** 0,614 kg/mil 20,2 27,63 kr/mil

Vätgasmotor H2 DI Hybrid*** 0,461 kg/mil 15,2 20,70 kr/mil

*Priset för diesel idag är c:a 11,20 kr/l exkl moms, efter rabatt till åkare, och för vätgas 
bedöms priset bli 45 kr/kg exkl moms för buss och lastbil. 

** H2 DI = Vätgasmotor med direktinsprutning

*** H2 DI Hybrid = Vätgasmotor med direktinsprutning, med elmotor för tyst start och 
energiåtervinning vid inbromsning

Energiinnehåll  diesel: 10 kWh/liter

Energiinnehåll vätgas: 33 kWh/kg



Effektivitet vid produktion av ”grön” vätgas

1 MW solceller + electrolyser
Antal fullasttimmar per år 1000 tim
Medeleffekt, gasenergi 115 kW
Medelproduktion vätgas 39 Nm3/h

1 MW vindkraftverk+ elektrolysör
Antal fullasttimmar per år 2300 tim
Medeleffekt, gasenergi 263 kW
Medelproduktion vätgas 90 Nm3/h

1 MW vätgasreformer
Antal fullasttimmar per år 8500 tim
Medeleffekt, gasenergi 970 kW
Medelproduktion vätgas 330 Nm3/h



Solenergi…!

Vatten

Socker-
produktion

Fotokemisk
elektrolys

CO2

Död och förruttnelse
Biogas =

metan+CO2

Vätgas

Vätgas

Rent vatten

Ren CO2

El, kraft- och värmeenergi!

Syre

Gödsel

Metacon sluter kretsloppet

Vätgasmotor              bränslecell

Metacon
reformer







Simple emission control compared to diesel
Selective Catalytic Reduction and Exhaust Gas Recirculation
A modern H2 engine is the only zero emission combustion engine
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• KEYOU TEAM: Complementary Expertise and Experience

THOMAS KORN

CEO

ALVARO SOUSA

CTO

IVO 

PIMENTEL

CBDO

F. WERNER PRÜMM

Head of Engine Development

• 30 years MAN R&D experience

F O U N D E R

Executive Board

Dr. ANDREAS GROTH

COO

• 30 years industry experience 

(Daimler, MTU, EADS, Deutz)

JÜRGEN NADLER

Director Marketing & Sales

• 20 years Business Consulting 

experience (Marketing & Strategy)

• 13 years BMW R&D Germany and USA

• 4 years Start Up experience (VP Technology and Innovation)

• 8 years BMW R&D Germany and USA

• Professor at Porto University: Clean-Vehicle Technologies

• 8 years Commercial Director at JPR

• 7 years Founder & CEO Renewable Energy 

Co. 



KINA BYGGER VÄRLDENS FÖRSTA VÄTGASSTAD


