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Finlands största vätgasanläggning 
planeras i Karleby 
 
Projektutvecklingsbolaget Flexens Oy Ab och KIP Infra Oy, som ingår i 
Karleby stadskoncern, har tecknat en avsiktsförklaring om ett 
markarrendeavtal för en anläggning med en vätgasproduktionskapacitet på 
cirka 300 megawatt i Karleby industriparksområde. En dylik anläggning 
skulle garantera en stärkt energi- och ammoniaksjälvförsörjning i Finland. 
Produktionen av huvudsakligen grön vätgas och ammoniak planeras köra i 
gång i slutet av år 2027. Näringsminister Mika Lintilä anser dessa vara goda 
nyheter för både Mellersta Österbotten och för utvecklingen av den finska 
vätgasekonomin. 

Som landets hittills största vätgasprojekt skulle anläggningen i Karleby markera ett 
konkret framsteg för den finska vätgasindustrin. Anläggningen skulle därtill delvis 
tillgodose Europas energibehov och säkerställa självförsörjd gödselproduktion. 

”Marknadsutsikterna för grön vätgas och ammoniak är utmärkta. BotH2nia, vätgasviken 
i norr, som inrättas kring Bottniska viken och Bottenviken, förutses kunna tillgodose en 
betydande del av hela Europas energibehov i form av vätgas. Tillika skulle 
Karlebyanläggningens 300 megawatt uppfylla en tredjedel av den inhemska kapacitet på 
1000 megawatt som målsatts i Finlands klimat- och energistrategi”, säger Berndt Schalin, 
VD vid Flexens Oy Ab. 

”Det här är verkligen glada nyheter för Mellersta Österbotten och för utvecklingen av den 
finska vätgasekonomin. Tack vare stadens djuphamn och industricentrum är Karleby ett 
mycket attraktivt investeringsmål. Intresset för produktion av grön vätgas och ammoniak 
har ökat enormt de senaste åren. Genomföringen av detta projekt skulle förbättra 
energisjälvförsörjningen och stärka den inhemska gödselproduktionen för jordbruk”, 
säger näringsminister Mika Lintilä (C). 

Vätgasproduktion är avgörande för övergången till förnybar energi. 

”Vätgas spelar en viktig roll i uppnåendet av koldioxidneutralitetmålen som fastställts i 
Finlands klimat- och energistrategi. Dessutom skapar vätgasproduktion betydande, 
exportfrämjande möjligheter, samt lockar investeringar och mervärde till Finland. Ett 
samhälle med ett fullständigt förnybart energisystem kräver vind- och solkraft, vilka 
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varierar enligt väder. Vätgas bistår som energiförvaring och genom att förädlas till 
ammoniak som behövs för agrikultur, som i sin tur garanterar självförsörjning”, 
kommenterar Schalin. 

 

KARLEBYS INDUSTRIAL PARK ERBJUDER EN UTMÄRKT MILJÖ FÖR 

VÄTGASPRODUKTION 

Den nya vätgasanläggningen byggs i Karlebys Industrial Park. Karleby utsågs på grund av 
stadens lämpliga industriområde.  

”I Karleby produceras redan vätgas vilket garanterar en etablerat säker driftsmiljö. Därtill 
finns det en hamn i området. Längs västkusten bildas dessutom en typ av ’vätgashub’ 
eftersom där redan finns den vindkraft och gröna el som behövs för vätgasproduktion”, 
säger Schalin. 

För Karleby skulle anläggningen också innebära flera arbetsplatser.  

”Vi är glada över Flexens projekt. Vi har målmedvetet skapat området Karleby Industrial 
Park, KIP, och dess industriella infrastruktur, och Flexens beslut är en indikation på ett 
välfungerande ekosystem. Vi vill ta del i uppbyggandet av den finska vätgasekonomin och 
detta projekt utgör en betydande del av det. Projektet förbättrar också den befintliga 
industrins konkurrenskraft. Framtida, nya arbetsplatser kommer även att stärka vår 
tillväxt som stad,” säger Jonne Sandberg, styrelseordförande vid KIP Infra Oy. 

Vidare förhandlar Karleby Energi om att utnyttja spillvärme från vätgasanläggningen i 
sin fjärrvärmeproduktion.  

”Projektets genomförande skulle stärka energinäten i Karlebys storindustriområde, 
såsom el- och värmenäten. Detta möjliggör en betydande återvinning av spillvärme och 
tillför oss både anställningsmöjligheter och omsättning. Projektet stöder också målen i 
vår koldioxidsnålhetsstrategi, såsom att minska fjärrvärmens och logistikens utsläpp och 
att möjliggöra vätgas och vätgasbaserade bränslen i området. Inom projektet förhandlar 
vi åtminstone om byggandet av energiinfrastruktur och om möjligheterna att bland annat 
återvinna spillvärme. Vi är öppna för olika affärsmodeller och nya idéer", säger Mikko 
Rintamäki, VD vid Karleby Energi. 
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UTVECKLINGEN AV VÄTGASÖVERFÖRINGSINFRASTRUKTUR INOM 

PROJEKTET NORDIC HYDROGEN ROUTE BOTHNIAN BAY STÖDER 

UTVECKLINGEN AV OMRÅDETS VÄTGASEKONOMI 

En av de viktigaste samarbetspartnerna i vätgasanläggningsprojektet i Karleby har varit 
Gasgrid Finland Oy, som utvecklar infrastruktur för vätgasöverföring inom projektet 
Nordic Hydrogen Route Bothnian Bay tillsammans med svenska Nordion Energi. 
Nordic Hydrogen Route Bothnian Bay-projektets mål är att installera ett 1000 kilometer 
långt nätverk för vätgasöverföring i området kring Bottniska viken och Bottenviken och 
en öppen vätgasmarknad tills år 2030. 

Vätgasproduktionsanläggningen och Nordic Hydrogen Route Bothnian Bay är 
betydelsefulla för varandra och för den gröna industrialiseringen av regionen, eftersom 
de kan bidra till utvecklingen av vätgasekonomin både i Karlebyregionen och annanstans. 
I framtiden kan vätgasen som produceras i Karlebyanläggningen transporteras och lagras 
i det vätgasöverföringsnät som utvecklas i området, till vilket flera producenter och 
konsumenter kan ansluta sig. På så vis skapas förutsättningar för en omfattande 
vätgashandel och för utvecklingen av vätgasinfrastruktur och -marknader. 

"Karlebys vätgasproduktionsanläggningsprojekt är ett konkret steg mot förverkligandet 
av regionens vätgasekonomi och mot utvecklingen av en omfattande infrastruktur och 
marknad för vätgasöverföring. Dylika pionjärprojekt bidrar också till en fortsatt utveckling 
av infrastrukturen för vätgasöverföring", säger Olli Sipilä, VD vid Gasgrid Finland Oy. 

Gasgrid och Flexens avser att tillsammans med andra aktörer i området genomföra en 
studie om utvecklingsbehoven för lokal, och därmed också regional och nationell, 
vätgasinfrastruktur.  

"Vi bjuder in aktörer i området att delta i Flexens och Gasgrids gemensamma studie och 
att aktivt delta i utvecklingen av den lokala vätgasekonomin”, kommenterar Schalin. 

 

MER INFORMATION 

Berndt Schalin, Flexens Oy Ab, berndt.schalin@flexens.com, +358 (0) 408 429 469 

Olli Sipilä, Gasgrid Finland Oy, olli.sipila@gasgrid.fi 

Jonne Sandberg, KIP Infra Oy, jonne.sandberg@kokkola.fi 

Mikko Rintamäki, Kokkolan Energia Oy, mikko.rintamaki@kokkolanenergia.fi  
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LÄS MERA 

På Gasgrids sidor: https://gasgrid.fi/sv/category/alla-nyheter/  

 

PARTNERS 

 

Flexens Oy Ab är en projektutvecklare och investerare som implementerar den kritiska teknik 
som behövs för att samhällen ska kunna drivas på enbart förnybara energikällor. Flexens 
grundades år 2018 för att dra nytta av de kunskaper och förmågor som skapats i och med 

byggandet av den världsledande RES testbädden och demoplattformen, Smart Energy Åland, 
och därmed för att möta den snabbt växande efterfrågan på förnybara energisystem. 

https://flexens.com/ 
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