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OX2 undersöker möjligheten att utveckla 
pipeline för vätgas i Östersjön
OX2 kommer tillsammans med Gasgrid Finland och Nordion Energi, gasdistributörer i 
Finland och Sverige, och Copenhagen Infrastructure Partners att utforska 
möjligheterna att utveckla en ny havsbaserad pipeline för vätgas för att transportera 
hållbar vätgas mellan Finland, Åland, Sverige, Danmark och Tyskland.

Projektet, ”the Baltic Sea Hydrogen Collector” (BHC), är tänkt att bli en storskalig 
infrastruktur för uppsamling och distribution av ”grön” vätgas. Projektet har initierats av de 
finska och svenska gasdistributörerna Gasgrid Finland OY och Nordion Energi AB, 
tillsammans med OX2 och Copenhagen Infrastructure Partners.

Målet med projektet är att skapa en marknad för vätgas och koppla ihop tillgång och 
efterfrågan i Bottniska viken och Östersjön med Centraleuropa. Den nya ledningen 
kommer även att koppla ihop energiöar i regionen, som Gotland i Sverige och Bornholm i 
Danmark. Syftet är att bidra till att uppnå målen i REPower EU till 2030.

Vätgas har pekats ut som en central lösning i omställningen till fossilfri energi för fartyg 
och tung industri. Förnybar energi är ett kostnadseffektivt sätt att producera grön vätgas 
och i Norden och Östersjön har mycket goda förutsättningar för både land- och 
havsbaserad vindkraft. OX2 utvecklar såväl solkraft som landbaserad vindkraft och flera 
storskaliga havsbaserade vindparker i Östersjön.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Lind
OX2 kommunikation
Tel. +4672 727 11 17
press@ox2.com

Om OX2 AB (publ)

OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 
erbjuder även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s 
utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. 
Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som 
vätgas och energilagring. OX2 har verksamhet på tio marknader i Europa: Sverige, Finland, 
Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 
omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 350 medarbetare och 
huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.
com
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