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Bixia hade bjudit in till en producentträff, där vi passade på att närvara till största delen orsakat av att Gert-
Olof ”Måns” Holst från PowerCell berättade om deras verksamhet. 
 
Powercell är en avknoppning från Volvo koncernen. Powercell som eget företag grundades 2008 och 
börsintroducerades 2014, med 13.000 små aktieägare i dagsläget. C:a 50 personer jobbar i Göteborg. 
PowerCell äger en stor patentportfölj på 70 patent och ytterligare 30 är på gång. 
PowerCell har 3 plattformar S1, S2 och S3 (Olika storlekar på bränsleceller/stackar) 
 
I och med att elektrifieringen ökar i samhället kommer antalet laddstationer för batterier inte att vara 
tillräcklig. Även elnäten i de stora städerna kommer att bli bristfälliga enligt Måns. 
 

 Nikola Motor Company har utsett PowerCell som primärleverantör och de kommer att leverera S3 
stackar till denna lastbil 

 

 I Kina har man kommit insikt om att batteridrift har kommit till ”dead end”. I och med denna insikt 
subventioneras köp av bränslecellsbilar enligt följande under Kinas nästa 5-årsplan;  

o 40.000 EUR Personbil 
o 60.000 Distributionsbil 
o 100.000 Större lastbil 

 

 Under Olympiaden 2020 i Japan kommer det att lanseras/synas många bränslecellsbilar. 
 

 Konkurrenter till PowerCell använder sig av Grafitbaserade stackar, dessa håller inte för vibrationer, 
det är här som PowerCell kommer till sin rätt i och med att deras stackar innehåller Titan, ett annat 
grundämne Patina där användningen har minskat med 80%.  

 

 Där det finna dieselmotorer kan man ersätta dessa med bränsleceller. 
 

 I Holland kommer det att införas emissionsfria städer år 2025 (Amsterdam, Rotterdam och Emden) 
 
HYBRIT är en ny metod att framställa stål (Fossilfritt) utan att elda med kol/koks. Man använder i stället 
vätgas som har producerats av klimatsmarta källor. Det kommer att åtgå 15 TWh el för att producera den 
vätgas som krävs för att försörja dagens 3 masugnar i Sverige för ståltillverkning.     
 
Måns visade även två kalkyler för produktion av vätgas, det var för liten text för att läsa (och förstå)… 
Jag uppfattade det som; Kostnad för att producera i kg vätgas = 4 – 6 EUR; Energiinnehåll = 33 kWh/kg 
 
Efter Måns dragning passade Anders och jag på att bjuda in vår förening Hjo2O till ett studiebesök på 
Powercells anläggning i Göteborg.  
 
Sammanfattningsvis kan jag bara notera att det verkar finnas en mycket stor marknad för vätgas i framtiden! 
Måns nämnde ingenting om den produktion av syrgas man får ”gratis”… 
 

Bild på en S2-Stack från PowerCell, det var en sådan som Måns hade med och visade. 100 kW effekt 

 


