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Denne rapporten er en underlagsrapport for prosjektet « Systemvirkninger og 
næringsperspektiver ved hydrogen»

Den oppsummerende hovedrapporten er utgitt som en vanlig THEMA rapport med 
nummer 2019-07 med tittelen  «Systemvirkninger og næringsperspektiver ved 
hydrogen»

Både hovedrapporten og underlagsrapporten kan lastes ned fra THEMAs hjemmeside.
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Disclaimer
Denne rapport er utarbeidet for en sponsorgruppe bestående Gassco, Innovasjon Norge, Norsk Hydrogenforum, Norsk olje og gass, Petoro, Olje- og energidepartementet og Småkraftforeninga i 
samarbeid med Kvinnherad Energi og Sunnhordland Kraftlag  Hvis ikke beskrevet ellers, er informasjon og anbefalinger i denne rapporten basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Visse 
formuleringer i rapporten kan være uttalelser om fremtidige forventninger og andre fremtidsrettede uttalelser som er basert på THEMA Consulting Group AS (THEMA) sitt nåværende syn, modellering 
og antagelser og involverer kjente og ukjente risikoer og usikkerheter som kan forårsake at faktiske resultater, ytelser eller hendelser kan avvike vesentlig fra de som er uttrykt eller antydet i slike 
uttalelser. Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar. THEMA påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap for Kunden eller en tredjepart som følge av rapporten 
eller noe utkast til rapport, distribueres, reproduseres eller brukes i strid med bestemmelsene i vårt engasjementsbrev med Kunden. THEMA beholder opphavsrett og alle andre immaterielle 
rettigheter til ideer, konsepter, modeller, informasjon og ”know-how” som er utviklet i forbindelse med vårt arbeid.  Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget
ansvar. 
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Hydrogen kan enten produseres under klassifiseringen grå, blå eller grønn, og anvendes 
på en rekke områder på tvers av flere sektorer

6
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Lagring Transport
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Skip, tog eller lastebiler
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De fleste analyser ser på hydrogen i et langt tidsperspektiv, med sannsynlig 
kommersialisering og markedsaksept for ulike bruksområder mellom 2025 og 2050

7
McKinsey & Company (2017), Hydrogen: The next wave for electric vehicles?,

Det estimeres en tidlig 
kommersialisering av:
• Hydrogen som drivstoff i 

transport
• Bruk som råvare i 

industrien
• Metanolproduksjon
• Utblanding i gassnettet

Avkarboniseringen av 
industri og kraftsystemet 
antas å ha en mye lengre 
tidshorisont.
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Hydrogen Council er den mest optimistiske kilden, og estimerer en reduksjon i CO2-
utslipp på 6 Gt/år i 2050 ved en global etterspørsel på 78 EJ* grønt/blått hydrogen

Estimert etterspørselsutvikling ved maksimal                      
utnyttelse av hydrogen Reduksjon i CO2-utslipp i 2050 ved etterspørsel på 78 EJ

8
Hydrogen Council (2017), scaling up hydrogen; CE Delft (2018), Feasibility study into blue hydrogen; BP (2018), Statistical review of world
energy
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Reduksjonen tilsvarer 18% 
av alle CO2-utslipp i 2017; 
Totalen var på 33.4 Gt.
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I dag produseres 96% av all hydrogen fra fossile kilder uten CCS. En rekke typer 
elektrolyse, samt dampreformering av biomasse/biogass er også modne alternativ

9
IRENA (2018), Hydrogen from renewable power

48 %

30 %

18 %

4 %

Dagens hydrogenproduksjon

Dampreformering av naturgass Gassifisering av olje

Gassifisering av kull Elektrolyse

• Dampreforming fra metan er den mest utbredte produksjonsmetoden.
• Noen land, blant annet Kina og Australia har også produksjon med 

utgangspunkt i gassifisering av olje og kull.
• CCS brukes ikke i særlig grad i dagens produksjon.

Over 95% av dagens hydrogenproduksjon baserer seg 
på dampreforming og gassifisering av fossile brennstoff

• Alkalisk, PEM og SO-elektrolyse er modne teknologier som er 
tilgjengelige på markedet i dag.

• Dampreformering av biomasse regnes også som en moden teknologi.
• Alternative produksjonsmetoder fra biomasse/biogass og solenergi 

ligger i dag på forskningsstadiet, men kan bli aktuelle i fremtiden.

Ulike typer elektrolyse, sammen med dampreformering av 
biomasse/biogass er i dag modne teknologier
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Det finnes mange alternativer til lagring og transport av hydrogen, hvor hydrogenet 
enten er komprimert, flytende, eller bundet i andre stoffer

10
DNV GL (2018), Hydrogen as an energy carrier; Riis et al. (2005), Hydrogen Storage – Gaps and Priorities

Rørledninger

Lastebiler

Skip

Tog

Komprimert hydrogen

Flytende (kryogen) hydrogen

Ammoniakk eller metanol

Flytende hydrokarboner (Eks. 
Toluen)

Underjordisk lagring (Eks. 
saltgruver)

Tanker for komprimert 
hydrogen

Rørledninger

Tanker for flytende hydrogen

Tanker for ammoniakk eller 
metanol

Tanker for flytende 
hydrokarboner

Tilstand under 
transport og lagring

LagringsmetoderTransportmetoder



THEMA Consulting Group

Ulike brenselsceller har forskjellige bruksområder, og skilles blant annet fra hverandre på 
driftstemperatur og oppstartstid

11
IEA (2015), Technology roadmap; IEA Hydrogen (2017), Global trends and outlook for hydrogen; SINTEF (2018), Fornybar energiforsyning til
Svalbard; www.fuelcelltoday.com, ;www.stringer.com, Fuel Cells Operating and Structural Features of MCFCs and SOFCs

PEMFC DMFC Alkaline FC PAFC SOFC MCFC

Fullt navn Polymer Electrolyte Membrane
eller Proton Exchange Membrane

Direct Methanol
Fuel Cell

Alkaline Fuel Cell Phosphoric Acid Fuel
Cell

Solid Oxide Fuel Cell Molten Carbonate Fuel
Cell

Temperatur Lavtemperatur: 80-100 °C
Høytemperatur: opp til 200 °C

20-90 °C 50-200 °C 
(Typisk på 70 °C)

200 °C 650 °C 1000 °C

Input Ren hydrogen Kan benytte H2-
gass eller 
ureformert
metanolgass

Ren hydrogen Urent hydrogen Ureformert naturgass 
eller propan

Naturgass

Bruksområde Mobile kjøretøy, småskala 
applikasjoner og stasjonære 
applikasjoner. Vanligste 
brenselscelle for bruk i transport.

Småskala 
applikasjoner, 
portabel 
elektronikk

Brukt av NASA siden 1960 
i romfart (Apollo, Gemini).

Mye brukt i busser på 
begynnelsen av 1990-
tallet. Kraft-varme. 

Stasjonære 
applikasjoner. Kraft-
varme.

Kraft-varme. Stasjonære 
og marine applikasjoner.

Oppstartstid Sekunder Få sekunder (svært 
rask)

Sekunder (rask) Få minutter (treig) Få minutter (treig) Minutter (svært treig)

Kapasitet Stasjonær: 0.5-400 kW
Mobil: 80-100 kW

Fra noen W og opp 
til 300 kW

Opp til 250 kW Opp til 11 MW Opp til 200 kW Fra noen kW og opp til 
flere MW

http://www.fuelcelltoday.com/
http://www.stringer.com/
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PEM-brenselsceller dominerer markedet med 590 MW solgt i 2018, men PA- og SO-
brenselsceller fikk den sterkeste veksten mellom 2017 og 2018

12
E4tech (2018), The fuel cell industry review
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Turbiner er et alternativ til brenselsceller for konvertering av hydrogen til elektrisitet og 
varme  

13
SINTEF (2018), Fornybar energiforsyning til Svalbard; www.equinor.com, hydrogen, 

• General Electric, Siemens og Kawasaki Heavy Industry  har 
alle de siste årene presentert utviklingsplaner for 
hydrogendrevne gassturbiner. 

• Det er også mulig å modifisere konvensjonelle 
gassturbiner til å gå på hydrogen.

• Da må man blant annet installere utstyr til 
håndtering av NOx-utslipp fra prosessen.

Det er i dag flere selskaper som arbeider med 
utviklingen av hydrogendrevne gassturbiner

Et eksempel på modifisering av en konvensjonell 
gassturbin er Equinor’s «Magnumprosjekt» i Nederland.
• Her modifiseres en gassturbin på 440 MW fra å produsere 

elektrisitet fra naturgass til å bruke hydrogen.

Kawasaki Heavy Industry satte i april 2018 i drift en 1.7 MW 
turbin for kraft/varmeproduksjon som del av et 
demonstrasjonsprosjekt i Kobe.

http://www.equinor.com/
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Nesten all bruk av hydrogen i dag skjer i industrien, hvor den største andelen brukes i 
ammoniakkproduksjon og oljeraffinering 

15
Hydrogen council (2017), Scaling up hydrogen; IEA (2015), Technology roadmap; hydrogen and fuel cells

16.8

53.9
27.3

5.6

2.8
0,7

Raffinering Ammoniakk Reduksjon
av CO2

<0,7

Metanol Andre 
kjemikalier

Prosessering Total

Industriområde Eksempler på bruksområder for hydrogen

Raffinering • Hydrocracking
• Hydrobehandling (e.g. svovelfjerning 

fra drivstoff)
• Bioraffinering

Ammoniakk • Ammoniakkprodusjon (fra urea og 
andre typer gjødsel)

Metanol • Metanloproduksjon

Andre 
kjemikalier

• Produksjon av polymerer, Production of
polymers, polyuretan, fettsyrer osv. 

Prosessering • Rakettdrivstoff
• Drivstoff til kjøretøy
• I produksjon av halvledere

Andre • Varmebehandling av stål
• Sveising av metaller
• Forming og blanketing
• Glassproduksjon

Industrien bruker i dag 54 Mt hydrogen årlig

1 Exajoule (EJ) = 1018 J
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I tillegg til dagens bruksområder er hydrogen egnet til å erstatte fossil energibruk i 
varmekrevende prosesser for blant annet produksjon av kjemikalier og sement

16
Hydrogen council (2017), Scaling up hydrogen

«High-grade» varmeprosesser er en stor andel av 
energiforbruket til storskala industri i dag 

I mange varmekrevende prosesser kan man ikke bytte ut 
fossile brensel med elektrisitet fordi man ikke kommer 
opp i høy nok temperatur. Dette klarer derimot hydrogen. 

• I produksjon av stål, sement og aluminium vil det være store 
muligheter for å endre brensel fra dagens fossile alternativ til 
hydrogen.

• I produksjon av kjemikalier og petrokjemiske produkter er hydrogen 
et naturlig bi-produkt av produksjonsprosessen. Ved hjelp av retrofit
vil man kunne benytte dette til blant annet krakking av etylen.

• I papp og papirindustrien vil hydrogen kunne produsere en renere 
flamme som kan brukes til «flash-tørking» av papir. 

Ut over dagens bruksområder er det flere potensielle 
prosesser som kan legges om til å ta i bruk hydrogen

Også mulighet for hybridanlegg mellom el og hydrogen; For 
medium og low-grade varmeprosesser hvor el er et alternativ kan 
man også bygge hybridanlegg som støtter både el og hydrogen, for 
å benytte seg av endringer i priser og egenproduksjon av 
hydrogen. 

H/
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Det finnes flere lokale eksempler på industribedrifter som legger om 
produksjonen fra bruk av kull til hydrogen

17
www.e24.no, Svenskene vil lage fossilfritt stål; www.industrienergi.no, Det grønne skiftet tar form I Tyssedal; www.h2symposium.no, Tizir –
Fra kull til hydrogen

• Omleggingen har en kostnadsramme på omkring 7 milliarder NOK.

• Målsetning om 90% utslippsreduksjon og 40% energireduksjon.

• Muligheter for eksport av teknologi; så snart teknologien er etablert kan 
den også overføres til andre bedrifter. 

Tizir Titainum & Iron i Tyssedal har mottatt 122 millioner fra Enova
for å utvikle et demonstrasjonsanlegg for bruk av hydrogenbaserte 
smelteovner

• SSAB og LKAB vil kutte alle utslipp; Selskapenes felles prosjekt har som 
mål å tilnærmet kutte alle utslipp ved sin stålproduksjon.

• Prosjektet vil gi nasjonale utslippskutt på 10% for Sverige og 7% for 
Finland.

• Vil resultere i prisøkning på 20-30%; Fossilfritt stål vil trolig koste 20 til 30 
prosent mer enn dagens stål, gitt dagens priser på CO2-utslipp, 
elektrisitet og kull.

Svenske industribedrifter går for utskifting av kull til fordel for 
hydrogen i jernproduksjon

Ved å varme opp 
jernmalmen med 
hydrogen istedenfor 
koks fra kull blir kun 
vann igjen som et 
biprodukt av prosessen.

http://www.e24.no/
http://www.industrienergi.no/
http://www.h2symposium.no/
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De største markedene for hydrogenkjøretøy ser ut til å være vare- laste- og større 
personbiler, da disse kan forvente en høy markedsandel og et stort volum

18
IRENA (2018), Hydrogen from renewable power; THEMA Consulting group (2018), Teknologiutvikling og incentiver for klimavennlig 
næringstransport; Hydrogen Council (2017), scaling up hydrogen

Hydrogen ser ut til å ha en konkurransefordel for tyngre 
kjøretøy ved lengre avstander sammenliknet med el og 
syntetisk/biodrivstoff

El-biler vil ha et konkurransefortrinn for mindre 
personbiler som reiser kortere avstander. 

I tillegg til veitransport har hydrogen et 
langsiktig potensiale for tog, shipping og
flytrafikk. I dette segmentet er
hovedkonkurrenten syntetisk/biodiesel.

Prognoser fra Hydrogen Council tilsier at 
hydrogenkjøretøy har potensialet til å oppnå en 
markedsandel på over 50 % for busser og større 
personbiler, og mellom 40-50% for vare- og 
lastebiler i 2050.
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Den største barrieren for hydrogendrevne kjøretøy internasjonalt i dag er høye priser, 
manglende infrastruktur og risiko knyttet til investeringer

19
Teknologiutvikling og incentiver for klimavennlig næringstransport; IEA (2015), Technology roadmap for hydrogen and fuel cells

Nødvendig med statlig støtte; For at selskaper skal
overleve perioden med negative cash flow kan det
være nødvendlig med statlig støtte for 
fyllestasjoner i etableringsfasen.

Kumulativ pengestrøm for en hydrogen-fyllestasjon i tidlig 
markedsfase viser tydelig investeringsrisikoen i et umodent marked

Negativ pengestrøm i opptil 15 år grunnet høye 
kapital- og driftskostnader kombinert med lite bruk 
i en tidlig markedsetableringsfase.
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Per 3. desember 2018 var det fem hydrogenfyllestasjoner i drift i Norge, og det er sju nye 
stasjoner under etablering i 2019-2020

20
https://www.hydrogen.no

Alle de fem stasjonene 
som er i drift ligger i 
nærheten av større byer. 

Norsk hydrogenforum 
forventer også maritime 
hydrogenstasjoner fra 
2020.
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Man ser en økt satsing på hydrogendrevne kjøretøy og fartøy, både i 
Norge og internasjonalt

Hyundai og Toyota satser på 
hydrogendrevne personbiler

Nikola Tre blir den første 
hydrogenlastebilen til salgs på det 

internasjonale markedet

• Skal stå ferdig i 2021 og gå mellom Hjelmeland-
Nesvik-Skipavik i Rogaland.

• Fergen skal gå minst halve tiden på hydrogen og 
resten av tiden på energi fra lading av batterier 
ved kai.

• Som et tidlig prosjekt er dette svært viktig, og vil
bidra til å kommersialisere hydrogenløsninger og
utvikle regelverket for dette.

• Toyota satser på tidobling av volum og 50% 
prisreduksjon på hydrogenmodellen Mirai innen 
2025; økning fra 3000 til 30 000 produserte 
enheter og en prisreduksjon fra omkring $60 000 
til $30 000.

• Hyundai’s mål er produksjon av 700 000 
brenselsceller årlig innen 2030; 500 000 celler 
skal gå til personbiler, og resten til andre 
applikasjoner.

• Satsingen krever investeringer på 5.3 milliarder 
Euro innen 2030; samt etableringen av 51 000 nye 
arbeidsplasser.

• Med en forhåndsbestilling på 3.2 milliarder NOK 
de 5 første dagene; Lanseringen har dermed fått 
stor global interesse. 

• I Norge har blant annet Felleskjøpet bestilt 50 
biler.  

• Nikola planlegger 700 hydrogenstasjoner i 
USA/Canada innen 2028; og å dekke mesteparten 
av Europa innen 2030.

• NEL er en sentral samarbeidspartner for Nikola, 
og underskrev i 2018 en kontrakt på byggingen av 
60 hydrogenanlegg i USA. 

21

Nordled bygger en av verdens første 
hydrogenferger

Hyundai Nexo har en 
rekkevidde på 666 km og 
tankingstid på 3 minutter.

Toyota Mirai har en 
rekkevidde på 550 km og 
en fylletid på 3 minutter.

https://www.toyota.no/new-cars/new-mirai/hvorfor-hydrogen.json, http://www.thedrive.com/tech/15516/toyota-says-hydrogen-fuel-cell-cars-will-be-cheap-as-hybrids-by-2025, 
https://www.fleetnews.co.uk/news/manufacturer-news/2018/12/11/hyundai-to-boost-hydrogen-fuel-cell-production-to-700-000-units https://www.tu.no/artikler/norled-bygger-verdens-forste-hydrogen-ferge/452526, 
https://www.hydrogen.no/hva-skjer/aktuelt/europapremiere-heftige-nikola-tre-kommer-til-norge-i-2020, https://fuelcellsworks.com/news/felleskjpet-orders-50-nikola-hydrogen-tre-trucks

https://www.toyota.no/new-cars/new-mirai/hvorfor-hydrogen.json
http://www.thedrive.com/tech/15516/toyota-says-hydrogen-fuel-cell-cars-will-be-cheap-as-hybrids-by-2025
https://www.fleetnews.co.uk/news/manufacturer-news/2018/12/11/hyundai-to-boost-hydrogen-fuel-cell-production-to-700-000-units
https://www.tu.no/artikler/norled-bygger-verdens-forste-hydrogen-ferge/452526
https://www.hydrogen.no/hva-skjer/aktuelt/europapremiere-heftige-nikola-tre-kommer-til-norge-i-2020
https://fuelcellsworks.com/news/felleskjpet-orders-50-nikola-hydrogen-tre-trucks
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• Hydrogenproduksjon og lagring i perioder med lav etterspørsel; I 
perioder med kraftproduksjon over etterspørselen vil det være 
gunstig å produsere hydrogen via elektrolyse og lagre den under 
bakken eller i trykkbeholdere.

• Re-elektrifisering i perioder med høy etterspørsel; Hydrogenet re-
elektrifiseres deretter i perioder med høy etterspørsel ved hjelp av 
brenselceller eller hydrogengassturbiner.

• Flere transformasjonstrinn gir lav virkningsgrad; Hydrogenbasert 
fleksibilitet gjennom P2P er derimot basert på flere 
transformasjonstrinn, noe som fører til relativt lav total virkningsgrad.

Lav total 
virkningsgrad

Hydrogen er en kilde til fleksibilitet i energisystemet ved muliggjøring av lagring av store 
mengder fornybar energi

22
IEA (2015), Technology roadmap: hydrogen and fuel cells; IEA Hydrogen (2017), Global trends and outlook for hydrogen; FCH JU (2015), 
Commercialisation of energy storage in Europe

Hydrogen muliggjør omfattende fornybar integrasjon gjennom 
kostnadseffektiv langsiktig lagring gjennom verdikjeder for power-
to-power (P2P) 

• Norge vil mest sannsynlig ikke ha et stort behov for slik lagring grunnet 
store vannreservoarer; Etterspørselen etter lagring varierer vesentlig 
mellom land med ulike generasjonsprofiler. Land som Norge vil ha mindre 
behov, mens mer isolerte markeder kan ha lønnsomme business case for 
lagring.

• Ved økende andel fornybar i kraftmiksen øker behovet for slik lagring i 
flere land i Europa; I et scenario med 60% fornybar i kraftmiksen vil det 
være økonomisk potensial for svært store mengder P2P-lagring.

• Behovet frem mot 2030 er fortsatt usikkert; Behovet i 2030 vil avhenge av 
lokal utvikling i de enkelte land, særlig kraftnettets nivå av sammenkobling 
med naboland.

Hydrogenlagring vil ikke være aktuelt i alle land
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• Gunstig for høytemperatur-brenselsceller; MCFC og SOFC har 
driftstemperaturer på over 600 °C, hvilket gjør varmeutnyttelse relativt 
enkel og effektiv. 

• Man kan oppnå virkningsgrad på over 90%; Hvis hydrogen brukes i 
mikro-CHP-enheter i stedet for brennere, kan det skape strøm ved siden 
av varme med en total virkningsgrad på mer enn 90% og en elektrisk 
effektivitet på 40 til 45%. 

Brenselscelleløsninger med høye temperaturer gir muligheten til samtidig produksjon av 
elektrisitet og varme 

23
SINTEF (2018), Fornybar energiforsyning på Svalbard; IEA (2015), Technology roadmap: hydrogen and fuel cells; FCH JU (2015), 
Commercialisation of energy storage in Europe; COGEN (2018), Cogeneration as Part of a Sustainable Energy Future

Kraftvarme (CHP)-generatorer kan installeres i bade 
husholdninger og større kommersielle bygg for å erstatte bruk
av naturgass til oppvarming

Bruken av fornybart drivstoff i kraftvarme-generatorer er lite 
utbredt i dag, grunnet høye kostnader og kortere levetid enn 
liknende løsninger med naturgass og diesel 

Markedet for  CHP-generatorer i Europa har potensiale for framtidig 
vekst. Hvis hydrogendrevne generatorer klarer å konkurrere med 
etablerte løsninger gir caset gode forretningsmuligheter.
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Utblanding av hydrogen i gassnettet, og metanering av hydrogengass har et stort
potensiale for å redusere bruken av naturgass til oppvarming i bygg

24
IRENA (2018), hydrogen from renewable power

• Gir effektiv avkarbonisering av bygninger; Ved å blande hydrogen inn i 
naturgass for eksisterende gassnettverk vil man effektivt kunne 
avkarbonisere bygninger. 

• Enten innblanding, eller omlegging til 100% hydrogen; Man kan enten 
blande inn opptil 20% hydrogen i naturgassen, eller velge å legge om 
deler av infrastrukturen og bytte ut med 100% hydrogen.

Diverse kilder hevder at 20% hydrogen kan blandes inn i 
naturgass uten at man må gjøre endringer på infrastruktur 
eller utstyr

• Mulighet for produksjon av syntetisk metan; På lang sikt, i tilfeller hvor 
konsentrasjonen av hydrogen i gassnettet når en øvre grense, er det også 
teknisk mulig å produsere syntetisk metan fra hydrogen.

• Kostbart og lav effektivitet; Dagens barrierer består i hovedsak av den 
lave effektiviteten, samt kostnaden av selve prosessen (på grunn av 
ekstra CO₂-fangst- og de resterende metaneringstrinnene).

Gjennom metanering kan hydrogen også omdannes til 
syntetisk metan, som er fullt kompatibel med eksisterende 
gassnettverk og utstyr

Metanering har en 
lavere virkningsgrad 
enn samtlige andre 
aktuelle verdikjeder 
for hydrogen.
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Et samarbeidsprosjekt mellom Northern Gas Networks, Equinor og Cadent har som mål 
å konvertere gassnettverket i England til hydrogen innen 2050

25
Northern Gas Networks & Equinor (2018), H21 NoE

• Starter i Nord; Prosjektet starter med å konvertere gassnettet i 
Nord-England til hydrogen i tidsrommet 2028-2034. 

• Og avslutter med London; Videre vil gassnettet i andre områder 
også konverteres, med London som siste lokasjon (i tidsrommet 
2045-2050).

• Det antas en investeringskostnad på £1340 millioner, og årlige 
operasjonelle kostnader på £24 millioner.

• Prosjektet første fase vil kunne avkarbonisere 14 % av Englands 
varmesektor.

Målsetning:

Det skal bygges ut 8 
TWh sesonglagring.

Transmisjonssystemet for 
hydrogen skal få en 
kapasitet på 125 GW
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Introduksjon

▪ Hydrogens rolle i ulike sektorer

▪ Kostnadsbilde

Hydrogen i energisystemet

Perspektiver for fremtidig næringsutvikling

Policyimplikasjoner

26
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Et fragmentert kostnadsbilde for mange deler av verdikjeden forteller oss om et 
umodent marked, preget av usikkerhet og lite utprøvde løsninger 

• Fokus på dagens kostnadsbilde og estimater frem mot 2050; Vi har samlet inn data fra tilgjengelige kilder med 
fokus på å innhente kostnader for ulike deler av hydrogenverdikjeden i dag, og estimert kostnadsutvikling fram 
mot 2050.

• Ikke fokus på vurdering av enkeltkilder; Vi har hatt et helhetlig fokus, og det er ikke gjort en vurdering av den 
enkelte kildes nøyaktighet.

• Begrenset tilgang på tall; På flere områder av hydrogenverdikjeden er det begrenset eller ingen kostnadstall 
tilgjengelige.

• Stor variasjon; Man ser også en stor variasjon mellom ulike kilder.

• Fragmenterte datapunkt; Sammenlikningsgrunnlaget blir flere steder begrenset grunnet fragmenterte 
datapunkter når det kommer til størrelse, årlig produksjonsvolum mm.

27
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Vi har samlet de tilgjengelige kildene inn i en database som fungerer som et 
oppslagsverk for kostnadstall

Databasen inneholder kostnadstall fra 19 ulike kilder, som enten er 
rapporter eller korrespondanse med ressursgruppen/markedsaktører

Vi har funnet flere kostnadstall oppstrøms i verdikjeden, mens det 
nedstrøms nesten kun er transport som tallfestes

28
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Lite data på bruk i 
industri og kraft-
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For alkalisk elektrolyse er det stor variasjon mellom de ulike kildene, men trenden er 
synkende CAPEX

Vi ser en økende differanse mellom kildene lengre fram i tid
Enkel lineær regresjon på bakgrunn av gjennomsnittskostnaden i 

aktuelle år gir en estimert prisreduksjon på ~150 000 NOK/MW per år
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Kildene spriker også for PEM-elektrolyse, og viser en enda raskere estimert prisreduksjon 
sammenliknet med alkalisk elektrolyse

Større variasjon mellom estimater lengre ut i tid
Enkel lineær regresjon på bakgrunn av gjennomsnittskostnaden i 

aktuelle år gir en estimert prisreduksjon på ~350 000 NOK/MW per år
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For gassreformering med CCS estimerer kildene et betydelig kostnadsfall fram mot 2050, 
mens dampreformering uten CCS kun oppnår et kostnadsfall på 23% i følge IEA
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Med CCS tror IEA på en 
kostnadsreduksjon på 51% mellom 
2015 og 2050, mens Element 
Energy tror på lave kostnader 
allerede i 2020, og en ytterligere 
reduksjon på 33% fram mot 2050.

Med CCS
Uten CCS
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Datagrunnlaget for SO-elektrolyse, gassifisering av biomasse og kull er mer fragmentert, 
men en nedadgående kostnadstrend er likevel synlig 

Element Energy estimerer en jevn nedgang i 
CAPEX for SO-elektrolysører

IEA estimerer en moderat nedgang i CAPEX for 
gassifisering av kull
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IEA estimerer en rask nedgang i CAPEX for 
gassifisering av biomasse
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På konvertering mangler det et godt kostnadsgrunnlag, og det blir mer utfordrende å 
finne sammenliknbare data

For kompressorer minker kostnadene med lavere trykk ut, og størrelsen 
på kompressoren 

Konvertering til metylsykloheksan virker å være det rimeligste 
alternativet sammenliknet med flytendegjøring og konvertering til 

ammoniakk

33

0.69

0.05

0.22

0.02 0.04
0.070.05

0.23

0.02 0.04
0.07

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Flytendegjører Kompressor (18
Mpa)

Kompressor (70
Mpa)

Kompressor
(1313 MW H2 -

10 Mpa)

Kompressor
(328 MW H2 -

10 Mpa)

Kompressor (82
MW H2 - 10

Mpa)

IEA (2015) Element Energy (2018)

2015 2018

M
N

O
K

/M
W

/å
r

Teknologi - Kilde - CAPEX og OPEX for år

Annualisert CAPEX og OPEX pr MW

Annualisert CAPEX OPEX

For kompressor er OPEX og 
annualisert CAPEX 
tilnærmet lik, over en 
forventet levetid på 20 år. 

OPEX ikke 
oppgitt for 
flytendegjører.

13

11

4

0

2

4

6

8

10

12

14

Flytendegjører Konvertering til
ammoniakk

Konvertering til
metylsykloheksan

DNV GL (2018)

2018

N
O

K
/k

g
/å

r

Annualisert CAPEX + OPEX pr kg hydrogen



THEMA Consulting Group

5

0.5
1

0

1

2

3

4

5

6

Transportering med skip
(flytende hydrogen)

Transportering med skip (som
ammoniakk)

Transportering med skip (som
Metylsykloheksan)

DNV GL (2018)

N
O

K
/k

g

Annualisert CAPEX og OPEX for transporteringsteknologier for 2018

For transportering finnes det framskrivninger for bruk av lastebil, mens det for bruk av 
skip og rør finnes et mer begrenset antall kilder

For transportering av mindre volum over kortere avstander er trailer et 
alternativ; vi har tilgang på kostnadsdata for transportering av trykksatt

gass, men mangler for hydrogen i andre tilstander Noe data på transportering i rør og  med skip
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Det finnes ingen skip for frakt av flytende 
hydrogen i dag, og dersom et hadde blitt bygget 
ville skipets kapitalkostnader havnet på 50 
ganger tilsvarende skip for LNG (DNV GL).

Kostnaden 
vil også 
være 
avhengig 
av radius 
på røret.

Det er billigere 
å transportere 
hydrogen 
bundet i andre 
stoffer i dag. 

CAPEX for transportering av trykksatt
hydrogen med trailer ser ut til å ligge 
stabilt på rundt 3400 NOK/kg fram 
mot 2030.
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Kapitalkostnadene pr MW på brenselsceller avhenger av størrelse og antall produserte 
enheter i året, men ser generelt ut til å synke med mellom 65-80% fram mot 2030

IEA estimerer et kraftig fall i kapitalkostnader for både PEM- og alkalisk 
brenselscelle frem mot 2030

Fuel cell and hydrogen - Joint undertaking peker på store skalafordeler
på brenselsceller både i dag og fram mot 2030
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Annualisert CAPEX for ulike brenselscellesystemer i 2020

På mobile brenselsceller er kostnadsbildet og framskrivninger basert på en eller to kilder 
per teknologi, noe som gjør verdien av tallene noe begrenset
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Kildene på brenselsceller i personbiler ser ut til 
å ligge relativt likt, mens for busser ser man en 
variasjon på hele 93%.

0.60 0.55 0.50

0
0.2
0.4
0.6
0.8

2018 2020 2025

DOE (2018)

M
N

O
K

/M
W

/å
r

Utvikling i annualisert CAPEX for PEM brenselscelle for 
personbil (80 kWel) (ved årlig produksjon på 500 000 enheter)

7.71

2.44

0

5

10

2019 2020

Selfa (2016)

M
N

O
K

/M
W

/å
r

Utvikling i annualisert CAPEX for Brenselscelle for 
hurtigbåt

0.32 0.30 0.26

0

0.2

0.4

2018 2020 2025

DOE (2018)M
N

O
K

/M
W

/å
r

Utvikling i annualisert CAPEX for PEM brenselscelle for 
buss/lastebil (160 kWnet) (ved årlig produksjon på 100 000 

enheter)

Gjennom enkeltkilder 
kan vi også se en 
forventet 
kostnadsreduksjon for 
samtlige system.
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Introduksjon

Hydrogen i energisystemet

▪ Oversiktsbilde

▪ Hydrogen i det europeiske energisystemet

▪ Hydrogen i det norske kraftsystemet

Perspektiver for fremtidig næringsutvikling

Policyimplikasjoner
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De ulike delene av kraftsystemet har ulike utfordringer som må løses. Hydrogen kan
spille en rolle for flere av dem

38

Energi
• Det må være tilstrekkelig tilgang på energi (produksjon + lager) for å 

dekke samfunnets behov

Nett
• Funksjonen til nett er å dekke behovene til bade produksjon og

forbruk av energi
• Lokal produsert eller lagret energi kan erstatte nett eller utvidelser av

nettet når forholdene ligger til rette for det.

Systemstabilitet
• Det må finnes løsninger for å håntdere feil og utfall i produksjon eller

nett.
• I tillegg må frekvensen holdes stabil gjennom å balansere produksjon

og forbruk til enhver tid.

• H2 som fleksibilitet i Europa
• H2 som energiløsning på 

Svalbard
• H2 til energiforsyning av 

telecom og oppdrett

Case vi har sett på

• H2 som alternativ til nett for 
små- og vindkraft

• H2 som fleksibilitet for å 
unngå investering i trafo

• H2 til raske, synkrone 
reserver

• H2 til medium raske reserver



THEMA Consulting Group

Vi har sett på hydrogen som en del av energiforsyningen – bade i stor skala i Europa, i
mindre skala på Svalbard og som en småskalaløsning

39

Energi
• Det må være tilstrekkelig tilgang på energi (produksjon + lager) for å dekke samfunnets behov

• Med en stor andel 
uregulerbar kraft er det behov 
for å lagre energi mellom uker

• Hydrogen egner seg godt, og 
det er få alternativer i 
områder uten magasinert 
vannkraft

• Hydrogen kan benyttes som 
en helhetlig energiforsyning til 
strøm og varme

• ..men teknologien er ikke 
konkurransedyktig og heller 
trolig ikke moden nok til å 
benyttes på Svalbard fra 2025

• Brenselsceller med metanol 
egner seg godt som energikilde 
for basestasjoner langt fra 
infrastruktur og nett

• Som reservestrøm er 
brenselsceller med trykksatt
hydrogen et lønnsomt alternativ 
ved lavt til middels effektbehov 
og krav til lengre 
reservestrømtid

Som fleksibilitet i Europa Som energiløsning på SvalbardEnergiforsyning til telecom

• Hydrogen viser seg å være en 
dyrere løsning enn 
dieselaggregat med dagens 
kostnader. 

• Miljømerking (bla. ASC-
sertifiseringen) vil kunne bidra 
til å gjøre brenselsceller til en 
foretrukket løsning, selv med 
høyere kostnader 

Energiforsyning til oppdrett
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Introduksjon

Hydrogen i energisystemet

▪ Oversiktsbilde

▪ Hydrogen i det europeiske energisystemet

▪ Hydrogen i det norske kraftsystemet

Perspektiver for fremtidig næringsutvikling

Policyimplikasjoner
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Energi
• Det må være tilstrekkelig tilgang på energi (produksjon + lager) for å dekke samfunnets behov

• Med en stor andel 
uregulerbar kraft er det behov 
for å lagre energi mellom uker

• Hydrogen egner seg godt, og 
det er få alternativer i 
områder uten magasinert 
vannkraft

• Hydrogen kan benyttes som 
en helhetlig energiforsyning til 
strøm og varme

• ..men teknologien er ikke 
konkurransedyktig og heller 
trolig ikke moden nok til å 
benyttes på Svalbard fra 2025

• Brenselsceller med metanol 
egner seg godt som energikilde 
for basestasjoner langt fra 
infrastruktur og nett

• Som reservestrøm er 
brenselsceller med trykksatt
hydrogen et lønnsomt alternativ 
ved lavt til middels effektbehov 
og krav til lengre 
reservestrømtid

Som fleksibilitet i Europa Som energiløsning på SvalbardEnergiforsyning til telecom

• Hydrogen viser seg å være en 
dyrere løsning enn 
dieselaggregat med dagens 
kustnader. 

• Miljømerking (bla. ASC-
sertifiseringen) vil kunne bidra 
til å gjøre brenselsceller til en 
foretrukket løsning, selv med 
høyere kostnader 

Energiforsyning til oppdrett



THEMA Consulting Group

Vi har analysert samspillet mellom hydrogen og kraftsektoren ved hjelp av THEMAs
kraftmarkedsmodell

Kraftmarkedsmodellen TheMA: kraftmarkedsimulering
på timesnivå som dekker majoriteten av Europa

Simulering av samspillet mellom hydrogen og 
kraftsektoren

42

Timesprofiler for tilsig, 
vind, sol og etterspørsel

Kapasitet og timestilgjengelig på
alle mellomlandsforbindelser

Detaljert modellering av 
vannkraft og invididuell data 
for de største kraftverkene i

Norden

Startkostnader og marginal 
produksjonskostnad for alle

termiske produksjonsteknologier

Kraftsektoren

Markedet for 
hydrogen

Elektrolyse

Brenselcelle,
gassturbin

Blå hydrogen

Etterspørsel etter hydrogen 
i andre sektorer
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Analysen er gjort for et tenkt scenario i 2040, med et fall i kostnadene for elektrolyse, 
brenselceller og blå hydrogen

Antatt CAPEX og virkningsgrad
Antatt kostnad for blå hydrogen: 25 kr/kg (65 

EUR/MWh)

43
CCGT: Combined Cycle Gas Turbine, OCGT: Open Cycle Gas Turbine.

Brenselceller har 
både lavere 

CAPEX og høyere 
virkningsgrad enn 
(nye) gassturbiner
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Analysen er gjort for et karbonnøytralt kraftsystem i 2040

Kraftproduksjonsmiks i Europa*
Hydrogenetterspørsel i andre sektorer omtrent 500 

TWh i Europa

▪ Vi antar en etterspørsel på 550 TWh i andre sektorer 
enn kraft, som utgjør 10% av verdens hydrogen-
etterspørsel 

▪ Dette ligger innenfor intervallet på hydrogenforbruk i 
EU-kommisjonens åtte scenarioer for oppnåelse av 
Paris-avtalen til 2050**

44
*Norden, Baltikum, UK, Tyskland, Benelux, Polen, Tsjekkia, Østerrike, Sveits, Italia, Frankrike og Iberia. **European Commission (2018), «A 
Clean Planet for all A European long-term strategic vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy»

EU har tydelig signalisert 
at kraftsystemet må 

avkarboniseres, senest 
innen 2050, for å nå 

målene i Paris-avtalen
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Blå hydrogen fyller gapet når fornybarproduksjonen er lav

Produksjon av hydrogen: Blå hydrogen brukes i uker 
med lav fornybar kraftproduksjon

Forbruk av hydrogen: forbruket er høyest i perioder 
med lite fornybarproduksjon

45
Resultater for modellandene: Norden, Baltikum, UK, Tyskland, Benelux, Polen, Tsjekkia, Østerrike, Sveits, Italia, Frankrike og Iberia.

Blå hydrogen fyller gapet i perioder 
med lav fornybar kraftproduksjon 
(vi antar at blå hydrogen har full 
fleksibilitet, og prisen inkluderer 

lagringskostnaden)

Hydrogen brukes til kraftproduksjon i 
perioder med lav fornybarproduksjon 

og høyt forbruk
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Over året bidrar blå hydrogen og elektrolyse omtrent like mye til hydrogenproduksjonen

Produksjon av hydrogen i 2040 Forbruk av hydrogen i 2040

46
Resultater for modellandene: Norden, Baltikum, UK, Tyskland, Benelux, Polen, Tsjekkia, Østerrike, Sveits, Italia, Frankrike og Iberia.
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Produksjon og forbruk av hydrogen i kraftsektoren styres av fornybarproduksjonen

Elektrolyseproduksjon og brenselcelleforbruk mot 
fornybarproduksjon (Europa)

Utnyttelsen av brenselceller og elektrolyse på ulike 
kraftprisnivåer i Tyskland

47

Høy elektrolyseproduksjon 
ved høy fornybarproduksjon Brukstiden for både 

elektrolyse og 
brenselcellene er ligger i 
de fleste land mellom 20 

og 30 prosent 
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Hydrogen tilbyr verdifull ukesfleksibilitet i et karbonnøytralt kraftsystem

Kraftproduksjonsmiks i Tyskland i Januar 2040 Kraftforbruk i Tyskland i Januar 2040 

48
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Elektrolysekapasitet bygges i områder med god tilgang til fornybar energi

Elektrolysekapasitet Elektrolysekapasitet som andel av topplast

49

Elektrolysekapasitet bygges 
for å håndtere perioder 

med  overskuddsenergi –
Spania har for eksempel 

gode solressurser
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Brenselsceller bygges i områder med behov for sikker kapasitet

Brenselscellekapasitet Brenselscellekapasitet som andel av topplast

50

Brenselsceller bygges 
for å håndtere 

perioder med lite 
fornybarproduksjon

Det bygges lite 
brenselceller i 
Spania, Spania 

er derfor en 
nettoeksportør 

av hydrogen
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Hydrogen kan spille en viktig rolle i det europeiske kraftsystemet

1. Det er synergier i samspillet mellom blå hydrogen og elektrolyse, siden blå hydrogen tilbyr fleksibilitet 
som er uavhengig av værforhold

2. Det finnes i dag få alternativer til hydrogenets fleksibilitet i kraftsystemet, hydrogen kan derfor bli en 
viktig bidragsyter til et karbonnøytralt kraftsystem

3. Hydrogen i kraftsystemet har størst verdi i områder med mye uregulerbar kraftproduksjon og/eller lite 
annen fleksibilitet over flere uker

51
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Introduksjon

Hydrogen i energisystemet

▪ Oversiktsbilde

▪ Hydrogen i det europeiske energisystemet

▪ Hydrogen i det norske kraftsystemet

Perspektiver for fremtidig næringsutvikling

Policyimplikasjoner
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Energi
• Det må være tilstrekkelig tilgang på energi (produksjon + lager) for å dekke samfunnets behov

• Med en stor andel 
uregulerbar kraft er det 
behov for å lagre energi 
mellom uker

• Hydrogen egner seg godt, 
og det er få alternativer i 
områder uten magasinert 
vannkraft

• Hydrogen kan benyttes 
som en helhetlig 
energiforsyning til strøm 
og varme

• ..men teknologien er ikke 
konkurransedyktig og 
heller trolig ikke moden 
nok til å benyttes på 
Svalbard fra 2025

Som fleksibilitet i Europa Som energiløsning på SvalbardEnergiforsyning til telecom Energiforsyning til oppdrett

• Brenselsceller med metanol 
egner seg godt som energikilde 
for basestasjoner langt fra 
infrastruktur og nett

• Som reservestrøm er 
brenselsceller med trykksatt
hydrogen et lønnsomt alternativ 
ved lavt til middels effektbehov 
og krav til lengre 
reservestrømtid

• Hydrogen viser seg å være en 
dyrere løsning enn 
dieselaggregat med dagens 
kustnader. 

• Miljømerking (bla. ASC-
sertifiseringen) vil kunne bidra 
til å gjøre brenselsceller til en 
foretrukket løsning, selv med 
høyere kostnader 
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Markedet for back-upstrøm er stort, med mellom 5000-10000 aktuelle basestasjoner i 
Norge. Brenselceller egner seg som primærløsning på enkelte basestasjoner 

Det finnes over 22 000 basestasjoner i Norge
Brenselsceller egner seg som energiløsning for  

ca 200 avsidesliggende basestasjoner

Back-up løsninger:

• Som reserveløsninger ved utfall av strøm 
er batterier vanlig i dag.

• I store byer er minstekravet til 
reservestrøm 2 timer; mens det i resten av 
landet er 4 timer. 

• Desto større energi- og effektbehov på 
reserveløsningene, desto mer relevant er 
bruk av hydrogenløsninger.

• Kravet til oppetid på basestasjonene vil 
trolig øke.

• Overgangen til 5G vil øke energibehovet 
per basestasjon med 2-3 ganger.

• Telenor og Telia har begge egne kjernenett 
og radioaksessnett på over 10000 
basestasjoner hver; ICE opererer også et 
tredje mobilnett, som per i dag dekker 89% 
av landet.

• I tillegg kommer det parallelle nødnettet; 
bestående av over 2000 basestasjoner, eid 
av Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DBS).

Energiløsning:

• Dieselaggregat er i dag vanlig 
energiforsyning for basestasjoner langt fra 
nett, i kombinasjon med batterier.

• Pålitelighet er en utfordring; der vil 
brenselceller være en bedre løsning.

54

For 23-45% av basestasjonene er 
brenselsceller aktuelt som reserveløsning

https://www.tu.no/artikler/nye-basestasjoner-kan-drives-med-90-prosent-lavere-effekt/230108 https://www.simula.no/sites/default/files/crna-2017.pdf
http://www.nodnett.no/globalassets/nodnett-i-bruk.pdf , Samtale med Bjørn Fjell fra Solteknikk, https://www.nodnett.no/Nodnett/om-nodnett1/Fakta-om-Nodnett/

Disse basestasjonene ligger ofte 
langt fra bebyggelse og 
infrastruktur; og må i de fleste 
tilfeller besøkes med helikopter.

https://www.tu.no/artikler/nye-basestasjoner-kan-drives-med-90-prosent-lavere-effekt/230108
https://www.simula.no/sites/default/files/crna-2017.pdf
http://www.nodnett.no/globalassets/nodnett-i-bruk.pdf
https://www.nodnett.no/Nodnett/om-nodnett1/Fakta-om-Nodnett/
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Brenselscelle som energiløsning er aktuelt på lokasjoner langt fra strømnettet, der det i 
de fleste tilfeller er behov for helikopter for å komme seg til og fra basestasjonen

55
Samtale med Bjørn Fjell fra Solteknikk og Jørn Helge Dahl fra hexagon Composites

Utslippsfritt metanol 
antas å ha en pris på ~15 
kr/liter (7 kr/kg er 
markedspris uten krav til 
produksjonsmåte).

Metanol leveres med 
helikopter, enten i 
forbindelse med service 
eller via «fly-by». Behov for 
~7320 liter metanol per år.

Metanol lagres i rimelige 
plasttanker ved stasjonen. 
Metanol kan lagres i over et 
år før det går utover 
kvaliteten.

En reformer skiller ut 
hydrogenet. Reformeren er 
ferdig montert på 
brenselscellen til en lav 
ekstrakostnad.

Diesel kan leveres i 
store mengder til en 
pris på 10,06 kr/liter.

Diesel leveres med 
helikopter, enten i 
forbindelse med service 
eller via «fly-by». Behov for 
~3042 liter diesel per år.

Diesel lagres i ståltank ved 
stasjonen. Diesel kan lagres 
i omtrent seks måneder før 
det går utover kvaliteten.

Aggregatet er plassert på 
masten, og har en kapasitet 
på 10 kW, da det er 
begrenset tilgang på mindre 
aggregater. Det er montert 
batterier som backupløsning. 

Verdikjeden 
for metanol

Verdikjeden 
for diesel

Kjøp av diesel

Kjøp av metanol

Transportering av diesel

Transportering av metanol

Lagring av diesel

Lagring av metanol

Dieselaggregat

Brenselscelle og batterier

Brenselscellen er på 5 kW, 
noe som er en  
overdimensjonering på 2,5 
kW for å forlenge levetiden. 
Det er montert batterier som 
backupløsning.

Reformering av metanol

Metanolblandingen 
er tilsatt 40% vann.

Verdikjeden 
for trykksatt

hydrogen

Trykksatt hydrogen kan 
kjøpes fra fyllestasjon til 
75 kr/kg.

Trykksatt hydrogen leveres 
med helikopter enten i 
forbindelse med service 
eller via «fly-by». Behov for 
~457 kg hydrogen per år. 

Lagres i komposittanker 
med CAPEX på ~5000 - 7200 
kr/kg ved stasjonen. 
Forringes ikke ved lagring.

Kjøp av trykksatt hydrogen Transportering av trykksatt hydrogen Lagring av trykksatt hydrogen
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Dieselaggregat Brenselscelle m. utslippsfri metanol Brenselscelle m. hydrogen

Brenselscelle med utslippsfritt metanol kommer ut som den rimeligste løsningen for 
bruk på basestasjoner, mye grunnet hyppig servicebehov på dieselaggregatet. (må 
dobbelsjekke utregningene til endelig versjon).

56
Samtale med Bjørn Fjell fra Solteknikk og informasjon fra Hexagon

Det er brukt et avkastningskrav på 6,5% i beregningene; en sensitivitetsanalyse viser liten endring i 
størrelsesforholdet på kostnadene til de to løsningene for høyere/lavere avkastningskrav. 

Dieselaggregat krever service 3-4 ganger i 
året, og siden hver helikoptertur alene 
koster 50 000 kr blir OPEX svært høy. 
Brenselscellen behøver kun service en gang 
i året, og får en mye lavere OPEX.

Investering i 
hydrogentanker er 
kostnadsdrivende. 

Kostnaden ved ikke 
utslippsfri metanol

Kostnaden ved lavt 
kostnadsanslag for 
trykksatt hydrogen
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Brenselscellen kommer generelt best ut på alle punkter sammenliknet med 
dieselaggregatet for primærløsning i telecom

57Oslo Economics (2014): Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd , Samtale med Bjørn Fjell fra Solteknikk, innspill fra Hexagon

Dieselaggregat
Brenselcelle med 

metanol

Brenselscelle med 

trykksatt hydrogen

Pålitelighet
Krevende 

kuldestart

Ingen bevegelige 

deler

Ingen bevegelige 

deler

Distribusjon av drivstoff
Transport av 

Diesel, lager 6 mnd

Transport av 

Metanol, lager 1 år

Transport av

hydrogen, 

lager 1 år

Serviceintervall 3-4 ganger i året
Skifte av filter en 

gang i året

Skifte av filter en 

gang i året

Utslipp
Eksos og dies-

elsøl

Vann fra FC, 

metanolen 

fordamper

Vann fra FC

Levetid 
> 3 år grunnet tøffe 

forhold
Ca. 10 år Ca. 10 år

Tilfredsstiller 
krav godt

Lite tilfreds-
stillende ihht. krav

Middels
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Som reservestrøm er brenselsceller med trykksatt hydrogen et lønnsomt alternativ ved 
lavt til middels effektbehov og krav til lengre reservestrømtid

For 24 timer backup vil batterier være det 
rimeligste alternativet

For 72 timer backup er brenselscellen det 
rimeligste alternativet ved 0,8 og 1,5 kW, og 
konkurransedyktig med aggregat ved 2,1 kW

58
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24 timer reservestrøm

Blybatterier Li-ion Brenselscelle Aggregat

For 48 timer backup er brenselscellen 
konkurransedyktig 0,8 og 1,5 kW, og det 

rimeligste alternativet ved 2,1 kW
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Blybatterier Li-ion Brenselscelle Aggregat

0

500

1000

1500

2000

0,8 kW 1,5 kW 2,1 kW

Le
ve

ti
d

sk
o

st
n

ad
 (

1
0

0
0

 N
O

K
)

72 timer reservestrøm

Blybatterier Li-ion Brenselscelle Aggregat

http://www.nodnett.no/globalassets/dokumenter/rapporter/2012_12_20-rapport---reservestromberedskap-i-nodnett.pdf

Levetidskostnadene i dette eksemplet er 
datert fra 2012, og det antas at kostnadene 
både for batterier og brenselsceller har 
sunket noe frem til i dag.  

http://www.nodnett.no/globalassets/dokumenter/rapporter/2012_12_20-rapport---reservestromberedskap-i-nodnett.pdf
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Brenselscelle og Li-ion batterier kommer begge godt ut sammenliknet med 
dieselaggregat og blybatterier for reservestrøm i telecom

59Oslo Economics (2014): Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd

Blybatterier Li-ion batterier Dieselaggregat
Brenselcelle med 

trykksatt hydrogen

Pålitelighet
Krevende 

statuskontroll

God 

statuskontroll

Krevende 

kuldestart

Ingen bevegelige 

deler

Distribusjon av 

drivstoff

Lades med 

strøm

Lades med 

strøm

Transport av 

Diesel, lager 1 år

Lette 

hydrogenflasker 

Serviceintervall Hvert år Hvert 5. år Hvert år Hvert 2. år

Vekt Høy 1/3 av VLRA Egen plattform Lav

Utslipp Ingen Ingen
Uslipp fra 

dieselaggregat
Vann fra FC

Levetid Ca. 7 år Ca. 15 år > 15 år Ca. 20 år

Energi 48-72 t og effekt på 1,5 og 2,1 kWEnergi < 24 t og effekt på 0,8 kW

Li-ion batterier godt egnet til 
de fleste basestasjoner

Brenselceller godt egnet til 
basestasjoner over 48 timer

Tilfredsstiller 
krav godt

Lite tilfreds-
stillende ihht. krav

Middels
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Gode erfaringer med bruk av brenselsceller som back-up løsning i det danske nødnettet 
gir en indikasjon på at dette kan være en god løsning også i Norge

Danmark har valgt å utstyre basestasjoner i nødnettet (SINE) med 
brenselceller med hydrogenflasker til 48 timers drift

• Brenselceller ble valgt som løsning fordi den anses som mer pålitelig 
ved oppstart og fordi den er støysvak; operatøren av nettet, det private 
selskapet Dansk Beredskabskommunikation, vurderte både 
dieselaggregater og brenselceller.

• Driftserfaringen med løsningen har vært gode; det er ett firma som 
sørger for service og utskifting av hydrogenflasker til en fast måned pris. 
Frem til nå er det ikke registrert feil som har ført til utetider eller ekstra 
kostnader utover etterfylling av hydrogen. 

• Erfaringer fra drift Danmark kan brukes direkte inn i implementeringen 
av et liknende system i Norge; Danmark skiller seg likevel fra Norge på 
noen punkter, blant annet ved at det går bilvei frem til alle danske 
basestasjoner. Dette impliserer en lavere leveringskostnad for hydrogen 
i Danmark enn hva som er mulig å få til i Norge. 

60
http://www.nodnett.no/globalassets/dokumenter/rapporter/2012_12_20-rapport---reservestromberedskap-i-nodnett.pdf, 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Denmark_blank_transparent_bkgd.svg

http://www.nodnett.no/globalassets/dokumenter/rapporter/2012_12_20-rapport---reservestromberedskap-i-nodnett.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Denmark_blank_transparent_bkgd.svg
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Energi
• Det må være tilstrekkelig tilgang på energi (produksjon + lager) for å dekke samfunnets behov

• Med en stor andel 
uregulerbar kraft er det 
behov for å lagre energi 
mellom uker

• Hydrogen egner seg godt, 
og det er få alternativer i 
områder uten magasinert 
vannkraft

• Hydrogen kan benyttes 
som en helhetlig 
energiforsyning til strøm 
og varme

• ..men teknologien er ikke 
konkurransedyktig og 
heller trolig ikke moden 
nok til å benyttes på 
Svalbard fra 2025

Som fleksibilitet i Europa Som energiløsning på SvalbardEnergiforsyning til telecom Energiforsyning til oppdrett

• Brenselsceller med metanol 
egner seg godt som energikilde 
for basestasjoner langt fra 
infrastruktur og nett

• Som reservestrøm er 
brenselsceller med trykksatt
hydrogen et lønnsomt alternativ 
ved lavt til middels effektbehov 
og krav til lengre 
reservestrømtid

• Hydrogen viser seg å være en 
dyrere løsning enn 
dieselaggregat med dagens 
kustnader. 

• Miljømerking (bla. ASC-
sertifiseringen) vil kunne bidra 
til å gjøre brenselsceller til en 
foretrukket løsning, selv med 
høyere kostnader 
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Norsk fiskeoppdrett er en næring med potensiale for stor vekst, forutsatt at 
miljøutfordringene håndteres

Oppdrettsanleggene er lokalisert langs hele norskekysten 

• Det er i dag 1325 oppdrettstillatelser i drift i Norge; hvorav 1130 er 
gitt til matfiskproduksjon.

• Historisk har anleggene benyttet seg av dieselaggregat plassert på
forflåten som energiforsyning; en moderne forflåte krever aggregat 
med kapasitet på mellom 200-300 kW.

• Det meste av utstyret på anleggene kan elektrifiseres; inkludert 
båttrafikk til, fra og på anlegget. Den mest energikrevende 
prosessen er foringsprosessen.

• Næringen er raskt voksende; Norsk Industri’s veikart for 
havbruksnæringen ser for seg en femdobling av næringen allerede i
2030, gitt at miljøproblemer som lakselus, rømning og utslipp fra
anleggene er under kontroll. 

62

https://www.energinorge.no/contentassets/ef7f99cb7a954aa99393156203f764ad/fullelektrisk-fiskeoppdrett_endeligversjon.pdf, https://www.tu.no/artikler/oppdrettsgigant-dropper-
dieselaggregat-skal-spare-1-mill-liter-diesel-i-aret/365667 , https://tekmar.no/wp-content/uploads/2016/08/Olaf_Reppe-store_oppdrettsanlegg.pdf , Samtale med Bjørn Fjell fra
Solteknikk

De ansatte bor på, og overvåker 
anlegget fra fôrflåten. Merdene 
nås med servicebåt.

Et oppdrettsanlegg består av en rekke merder koblet sammen 
under vann, og en fôrflåte som lagrer og pumper fôr ut til merdene

Fiskeoppdrettslokaliteter 
inkludert båter har i følge 
ABB et beregnet utslipp på 
453 972 tonn CO2 i året.

https://www.energinorge.no/contentassets/ef7f99cb7a954aa99393156203f764ad/fullelektrisk-fiskeoppdrett_endeligversjon.pdf
https://www.tu.no/artikler/oppdrettsgigant-dropper-dieselaggregat-skal-spare-1-mill-liter-diesel-i-aret/365667
https://tekmar.no/wp-content/uploads/2016/08/Olaf_Reppe-store_oppdrettsanlegg.pdf
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Det er lønnsomt å legge sjøkabel for større anlegg som ligger relativt nært infrastruktur, 
og det antas at 50 prosent av dagens anlegg er tilknyttet strømnettet via sjøkabel

Antall meter sjøkabel er den viktigste variabelen for 
livsløpskostnadene til strøm fra nettet…

…det er også en forutsetning at nettet er dimensjonert for å 
håndtere det ekstra effektuttaket

• Strøm fra nettet er en gunstig løsning for mange anlegg; Med 2018’s 
strømpriser er det 50% billigere med strøm fra nettet enn å bruke 
dieselaggregat etter at lokasjonen er tilkoblet nettet.

• Behov for kostbare høyspentanlegg for mindre lokasjoner lengre fra 
land; spenningstapet fra lavspent-påkobling vil bli så stort at det vil 
være nødvendig med høyspentanlegg (22kV). 

• Ved behov for høyspentanlegg eller lang sjøkabel vil strøm fra 
nettet bli en kostbar løsning; brenselsceller eller dieselaggregat vil
derfor være en foretrukket løsning for mindre anlegg lengre fra land 
og mulige påkoblingspunkt. 
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https://www.kyst.no/article/kutter-kostnadene-med-50/ , https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2015/12/21/Har-bygd-h%C3%B8y-spentanlegg-ut-
til-oppdrett-11950713.ece , Samtale med Bjørn Fjell fra Solteknikk

Større anlegg nært land er 
egnet for elektrifisering. Da er 
både investeringskostnaden og 
driftskostnaden lav. 

Små anlegg langt fra land er 
ikke egnet for elektrifisering. 
Investeringskostnaden blir høy, 
og besparelser i drift for liten til 
å veie opp for dette.

Langt fra 
land/infrastruktur

Små anlegg

Nært 
land/infrastruktur

Store anlegg

https://www.kyst.no/article/kutter-kostnadene-med-50/
https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2015/12/21/Har-bygd-h%C3%B8y-spentanlegg-ut-til-oppdrett-11950713.ece
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Vi sammenligner tre ulike verdikjeder for tre  ulike energibærere: Metanol, trykksatt
hydrogen og diesel. Årlig energibruk på forflåten tilsvarer ca. 550 MWh

64
Samtale med Bjørn Fjell fra Solteknikk og Jørn Helge Dahl fra hexagon Composites

Utslippsfritt metanol antas 
å ha en pris på ~15 kr/liter. 
(litt over dobbel pris sml. 
med dagens markedspris) 

Leveres i stort kvanta med 
tankbil til land hvor 
lokaliteten ligger. Behov for 
~440 000 liter metanol/år.

Lagres i store mengder i 
rimelige plasttanker om 
bord på forflåten, og  kan 
lagres i over et år før det 
går utover kvaliteten.

En reformer skiller ut 
hydrogenet. Reformeren er 
ferdig montert på 
brenselscellen til en lav 
ekstrakostnad.

Diesel kan leveres til en 
pris på ~8 kr/liter. Man 
oppnår en lavere pris enn 
pumpepris pga. volum.

Diesel leveres med tankbil 
til land hvor lokaliteten 
ligger. Behov for ~182 500 
liter diesel/år.

Diesel lagres i rimelig 
ståltank om bord på 
forflåten. Diesel kan lagres i 
omtrent seks måneder før 
det går utover kvaliteten.

Aggregatet er plassert på 
forflåten, og kjøres 24 timer i 
døgnet. Aggregatet vil ha en 
kapasitet på 300 kW for en 
gjennomsnittlig lokasjon. 
Elektrisk virkningsgrad på 
30%.

Verdikjeden 
for metanol

Verdikjeden 
for diesel

Kjøp av diesel

Kjøp av metanol

Transportering av diesel

Transportering av metanol

Lagring av diesel

Lagring av metanol

Dieselaggregat

Brenselscelle og batterier

Ved å lade opp batteriene får 
brenselscellen en jevnere 
lastprofil, og derfor behov 
for en lavere kapasitet på 
150 kW. Elektrisk 
virkningsgrad på 60%.

Reformering av metanol

Verdikjeden 
for trykksatt

hydrogen

Trykksatt, fornybar 
hydrogen antas å ha en pris 
på 50-60 kr/kg, dvs. lavere 
en «pumpespris» pga. 
volum

Leveres med lastebil med 
kapasitet på 1200 kg. 
Behov for ~27 400 kg 
hydrogen/år. Krever 23
leveringer per år.

Lagres i komposittanker 
med CAPEX på 4.000 –
7.200 kr/kg (avhengig av 
trykk og løsning). Forringes 
ikke ved lagring.

Kjøp av trykksatt hydrogen Transportering av trykksatt hydrogen Lagring av trykksatt hydrogen

Metanolblandingen 
er tilsatt 40% vann.

Analysene er kun gjort på 
bakgrunn av elektrisk 

virkningsgrad. Det antas at noe 
varme kan utnyttes fra begge 

prosessene. Dersom man 
klarer å benytte seg av mye 
varme vil dette gå i favør av 

brenselscellen.
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Brenselsceller har lavere servicebehov, lengre levetid og har mindre negativ påvirkning 
på arbeidsmiljø om bord på forflåten sammenliknet med dieselaggregat

65Oslo Economics (2014): Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd, Samtale med Bjørn Fjell fra Solteknikk

Strøm fra nettet Dieselaggregat
Brenselcelle med 

metanol

Brenselscelle med 

trykksatt hydrogen

Pålitelighet
God 

pålitelighet

Krevende 

kuldestart

Ingen bevegelige 

deler

Ingen bevegelige 

deler

Distribusjon av 

drivstoff

Strøm fra 

nettet

Transport av 

Diesel

Transport av

metanol

Transport av 

hydrogen

Serviceintervall Lite
3-4 ganger i 

året

Skifte filter en 

gang i året

Skifte filter en 

gang i året

Utslipp ved lokasjon Lite
Eksos og dies-

elsøl på dekk

Vann fra FC, 

metanolen 

fordamper

Vann fra FC

Støy Ingen Motorstøy Minimal Minimal

Vibrasjon Ingen
Merkbar 

vibrasjon
Ingen Ingen

Levetid >15 år > 5 år
Ca. 10 år

(batterier 5 år)

Ca. 10 år

(batterier 5 år)

Tilfredsstillende

Lite tilfreds-
stillende

Middels
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Dieselaggregat Brenselscelle m. metanol Brenselscelle m. hydrogen (HØYT)

I totalkostnader er diseselaggregat rimeligste løsning. Metanolløsninger vil trolig bli testet 
ut først, men trykksatt hydrogen kan bli en løsning når/dersom løsningene blir klargjort for 
offshore.
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Input fra Bjørn Fjell fra Solteknikk og info fra Hexagon 

Det er brukt et avkastningskrav på 6,5% i beregningene; en sensitivitetsanalyse viser liten endring i størrelsesforholdet på kostnadene til de tre 
løsningene for høyere/lavere avkastningskrav. Heller ikke løsninger med mindre lager og færre transporter slår ut på kostnaden.

Kostnaden ved ikke 
utslippsfri metanol

Kostnaden ved lavt 
kostnadsanslag for 
trykksatt hydrogen
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Kriteriene i ASC-sertifiseringen vil kunne gjøre brenselscelle- og batteriløsningen 
foretrukket foran dieselaggregat, selv med høyere kostnader

I ASC-sertifiseringen er det oppgitt at man skal bruke 
«beste tilgjengelige teknologi» for energitilførsel

På medium sikt kan brenselsceller sees på som beste 
tilgjengelige teknologi

• ASC er en internasjonal standard for oppdrettet sjømat, som brukes over hele 
verden. 

• For å bli sertifisert må et anlegg oppfylle en rekke miljøkrav som sikrer minimalt 
med negativ miljøpåvirkning. Energibruk og CO2-utslipp er blant kriteriene som 
måles.

• Historisk har dieselaggregat vær beste tilgjengelige teknologi for de lokasjonene 
som ikke egner seg for tilkobling til strømnettet. 

• Vår analyse viser at brenselscelleløsningen er teknologisk moden, og 
tilgjengelig på markedet; til en overkommelig pris.

• Brenselsceller vil kategoriseres som mer miljøvennlige enn dieselaggregat 
grunnet mindre forurensning på lokasjonen (ingen eksos, støy, vibrering eller 
dieselsøl). 

• Brenselscellen vil også kunne gå på utslippsfritt metanol og dermed være 
tilnærmet utslippsfri; dette vil ansees som et svært godt miljøtiltak.

• Utslippsfritt metanol er tilgjengelig på markedet i dag; men til en dobbelt så 
høy pris som vanlig metanol; prisen er derimot forventet å synke i årene som 
kommer. 

• På denne måten kan brenselsceller med stor sannsynlighet snart sees på som 
«beste tilgjengelige teknologi»; og dermed bli et kriterium for å oppnå ASC-
sertifisering.
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https://www.aperitif.no/artikler/er-sertifisert-oppdrettslaks-godt-nok/432350, https://www.asc-aqua.org/wp-content/uploads/2017/07/ASC-Salmon-
Standard_v1.1.pdfhttps://www.ntnu.no/documents/1265701259/1281473463/WPS+1+2018.pdf/056dc29c-c6aa-4105-b996-e6c7ebc5890b , Samtale med Bjørn Fjell fra Solteknikk

Ettersom energikostnadene i oppdrettsnæringen 
er relativt lave (under 5% for åpne anlegg) vil 
ekstrakostnaden ved valg av brenselscelle ha en 
begrenset påvirkning på anleggenes lønnsomhet.

https://www.aperitif.no/artikler/er-sertifisert-oppdrettslaks-godt-nok/432350
https://www.asc-aqua.org/wp-content/uploads/2017/07/ASC-Salmon-Standard_v1.1.pdfhttps:/www.ntnu.no/documents/1265701259/1281473463/WPS+1+2018.pdf/056dc29c-c6aa-4105-b996-e6c7ebc5890b
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Energi
• Det må være tilstrekkelig tilgang på energi (produksjon + lager) for å dekke samfunnets behov

• Med en stor andel 
uregulerbar kraft er det 
behov for å lagre energi 
mellom uker

• Hydrogen egner seg godt, 
og det er få alternativer i 
områder uten magasinert 
vannkraft

• Hydrogen kan benyttes 
som en helhetlig 
energiforsyning til strøm 
og varme

• ..men teknologien er ikke 
konkurransedyktig og 
heller trolig ikke moden 
nok til å benyttes på 
Svalbard fra 2025

Som fleksibilitet i Europa Som energiløsning på SvalbardEnergiforsyning til telecom Energiforsyning til oppdrett

• Brenselsceller med metanol 
egner seg godt som energikilde 
for basestasjoner langt fra 
infrastruktur og nett

• Som reservestrøm er 
brenselsceller med trykksatt
hydrogen et lønnsomt alternativ 
ved lavt til middels effektbehov 
og krav til lengre 
reservestrømtid

• Hydrogen viser seg å være en 
dyrere løsning enn 
dieselaggregat med dagens 
kustnader. 

• Miljømerking (bla. ASC-
sertifiseringen) vil kunne bidra 
til å gjøre brenselsceller til en 
foretrukket løsning, selv med 
høyere kostnader 



THEMA Consulting Group

Situasjon i Longyearbyen:

• Ligger svært langt mot nord
• Lang, kald vinter, varmebehov også om sommeren

• Lysforhold: Lang mørketid og lang periode med midnattssol

• Øy som ligger langt fra fastland: Over 900 km til Finnmark

• Begrenset ressursgrunnlag og svært sårbar natur

• Liten bosetting: Vel 2100 innbyggere
• Næringsliv og beboere er avhengige av trygg energiforsyning

• Dagens energiforsyning: Kraftvarmeverk basert på lokalt 
kull, reserveaggregat og fyrkjeler basert på diesel

• Ca 110 MWh energibehov per år (ca 40 MWh el og 70 
MWh varme)

OED vurderer fremtidig energiløsning i Longyearbyen. 
Energiforsyningen må gi en forsvarlig forsyningssikkerhet og 
bør videre være bærekraftig og kostnadseffektiv.

UTGANGSPUNKTET ANALYSER SOM ER GJORT

Myndighetene vurderer en ny energiløsning på Svalbard

Multiconsult

THEMA og Multiconsult har gjort en 
mulighetsstudie på oppdrag for OED for 
å vurdere hvilke energiløsninger som 
kan være aktuelle på Svalbard, gitt 
OEDs krav til forsyningssikkerhet. 
Hydrogen er ikke inkludert pga. 
modenhet

SINTEF har gjennomført en studie av 
mulighetene for å bruke hydrogen fra 
Finnmark til en hydrogenbasert 
energiforsyning på Svalbard fra 2025.
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SINTEF har beregnet kostnader for hydrogen fra Finnmarksvidda som energiløsning til 
Longyearbyen, 2 alternativer blir anbefalt for videre analyser

70
SINTEF (2018), Fornybar energiforsyning til Svalbard

Som komprimert hydrogen 350 bar (CH2) Bundet i ammoniakk (e-NH3) 

• Komprimert hydrogen, 
CH2 er hydrogengass 
under høyt trykk.

• Fraktes i beholdere på 
båt.

• Produksjon av 
kraftvarme gjennom  
brenselceller

• Ammoniakk inneholder 18% 
hydrogen.

• Fornybar ammoniakk, produsert  
med Nitrogen fra luft og hydrogen 
fra vannelektrolyse.

• Lagring i tankanlegg og frakt med 
bunkerskip.

• Produksjon av kraftvarme 
gjennom direkte brenning i SOFC 
brenselscelle kombinert med 
gassturbin.

• Hydrogen og frakt er største kostnader (totale diskonterte kostnader, 25 år, 4 %)

• 4600 transporter med skip årlig (6500 tonn CO2 er inkludert i totalkostnaden)

• Kostnad til 30 dagers lager er ikke inkludert og må utredes nærmere. 
Havnetilpasninger på Svalbard er heller ikke inkludert

• Ammoniakk og konvertering til energi er største kostnader (totale diskonterte 
kostnader, 25 år, 4 %)

• Ammoniakk kan transporteres til Svalbard 1-2 ganger per år, avhengig av størrelse 
på lokalt lager

• Ammoniakk er giftig – er det akseptabelt på Svalbard?

38 %

22 %

2 %

26 %

12 % H2

H2-lager

Lasting/avlasting

Cargo-båt

FC/CHP
69 %

7 %
3 %

21 %
NH3

Tankanlegg

Bunker skip

Hybrid turbin 10MW
+ FC 10MW el.
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LNG uten CCS har lavere 
CO2-utslipp enn kull 

med CCS

Biokull og pellets 
har lavest utslipp

Brenselskostnad 
viktigste kostnads-
driver for biokull 

Men ingen av 
fornybaralternativene 

er utslippsfrie …

Hydrogen kan per nå ikke konkurrere ut andre energiløsninger på Svalbard. Kan det bli 
aktuelt med økt modenhet og reduserte kostnader?
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THEMA og Multiconsult (2018), Alternativer for framtidig energiforsyning på Svalbard; SINTEF (2018), Fornybar energiforsyning til Svalbard

SAMMENLIGNING AV NÅVERDI FOR ULIKE ENERGILØSNINGER PÅ SVALBARD. HYDROGENKOSTNADER FRA SINTEF, ANDRE BEREGNINGER FRA THEMAS
RAPPORT TIL OED
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CO2-
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hydrogen



THEMA Consulting Group

Hydrogen kan være et alternativ til nett for kraftprodusenter når et regionalt marked for 
hydrogen kommer på plass.  Hydrogen som fleksibilitetsløsning i nett kan bli for kostbart.

72

• Kan være et reelt alternativ 
for småkraft uten nett når 
etterspørsel etter H2 øker

• Samlokalisering med 
settefiskanlegg kan øke 
lønnsomheten

• Investeringer i kraft og 
hydrogenanlegg må ses i 
sammenheng

• Tilvarende som for småkraft, 
men skalaen i produksjon er 
her mye større

• Et internasjonalt marked og 
frakt med skip er 
forutsetninger

• Per nå er det etablert et EU 
støttet pilotprosjekt (70 
MNOK)

Rullestad -hydrogenproduksjon 
fra småkraft uten nett

Raggovidda – hydrogen fra 
vindkraft uten nett

• Overlast på trafo skjer i vårt 
case i få timer per år

• Investeringene i 
hydrogenanlegg er derfor for 
høye i dette tilfellet

• Men – storskale H2 
produksjon kan med fordel 
skje i områder med 
produksjonsoverskudd for å 
avlaste nettet

Hydrogen for å unngå 
investering i R-nettstrafo

Nett
• Funksjonen til nett er å dekke behovene til bade produksjon og forbruk av energi
• Lokal produsert eller lagret energi kan erstatte nett eller utvidelser av nettet når forholdene ligger 

til rette for det.
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Overordnet om caset

• Det tre småkraftverk med konsesjon i Rullestad i Etne kommune (Sunnhordaland)

• På grunn av høye kostnader med nettutbygging som er nødvendig for å frakte kraften 
ut av området, vil disse anleggene trolig ikke bli bygget

• NVE har derfor finansiert en studie (SINTEF, 2018) for å vurdere mulighetene for at 
småkraftanleggene kan realiseres dersom det blir produsert hydrogen fra strømmen 
ved anleggene i stedet for at de knyttes til nettet. Mer detaljerte analyser er 
nødvendig før man kan gå videre. 

• En slik løsning forutsetter at det er kjøpere av produsert hydrogen, helst i regionen. 
Noen muligheter er:

• Lokal bruk: Avsetning ved E134 som ligger like ved

• Transport til Stavanger eller Bergen for bruk der (vei- eller sjøtransport), 
transportert på bil eller lastes på skip i Rullestad

• Leveranser til industribedrift i området (TiZir i Tyssedal med en mulig etterspørsel 
på 11.000.000 kg/år)

• Leveranser av oksygen, varme eller nødstrøm til settefiskanlegg i Rullestad kan bidra 
til lønnsom realisering. Kun leveranser av oksygen er inkludert i 
lønnsomhetsberegningene i studien.

74
SINTEF (2018), Hydrogenproduksjon ved småkraftverk
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Med forutsetningene som er brukt, kan utbygging av småkraftverk med hydrogen som 
energidistribusjon være lønnsomt

Alternativ 1: 19 GWh småkraft og lokal distribusjon av 
H2, lokal distribusjon av O2

Alternativ 2: 78 GWh småkraft og regional distribusjon 
av H2, lokal distribusjon av O2

Elektrolyse, 3 MW:

• H2-produksjon per år: 230.000 kg (50 kr/kg, lager og dispenser dekkes av 
pumpepris minus 50 kr/kg)

• O2-levert oppdrettsanlegg per år: 1.000.000 kg (2 kr/kg)

• 56 % utnyttelsesgrad, produksjonskostnad på 38 kr/kg H2

Bruker 15 GWh av produsert kraft fra småkraftverkene (ca. 80%). Det er lagt til grunn 
en (lav) strømpris på  22-31 øre/kWh, ikke noe nettleie

Nåverdi på: 68 MNOK

Elektrolyse, 4,8 MW:

• H2-produksjon per år: 483.000 kg (50 kr/kg)

• O2-produksjon per år: 881.000 kg (2 kr/kg)

• 73 % utnyttelsesgrad, produksjonskostnad på 38 kr/kg H2

Bruker 31 GWh av produsert kraft fra småkraftverkene (ca. 40%). Det er lagt til grunn 
en (lav) strømpris på  22-31 øre/kWh, ikke noe nettleie

Nåverdi på: 50 MNOK

SINTEF (2018), Hydrogenproduksjon ved småkraftverk

Oksygenlager er 
inkludert for å 

dekke O2 behov i 
oppdrettsanlegget

Lokal utnyttelse 
rett fra 
elektrolyse-
anlegget uten 
transport.

Oksygenlager ikke 
nødvendig

Distribusjon til Bergen, Stavanger 
eller industriaktør til en kostnad 

på 13 kr/kg H2
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Uregulerbar småkraftproduksjon gjør det krevende å dimensjonere elektrolysøren. Hva 
skjer med overskuddskraften for et småkraftverk uten nett-tilknytning?
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SINTEF (2018), Hydrogenproduksjon ved småkraftverk

Ved høy utnyttelse på 

elektrolysøren, vil man ikke 

kunne utnytte all energi 

produsert i småkraft-

anleggene.

• Småkraftanlegg har 
uforutsigbar produksjon, 
med lav produksjon på 
vinteren og høy på våren

• Kostnadene ved å produsere 
H2 reduseres ved høy 
kapasitets-utnyttelse på 
elektrolysøren

• For småkraftverk uten 
nett, vil en andel av 
produksjonen gå tapt. 

• Det er uklart hvordan 
dette vil påvirke 
strømkostnaden fra disse 
anleggene.
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Oppsummerende kommentarer

Et utviklet marked eller noen stabile hydrogenkunder er en forutsetning for at småkraft uten nett kan realiseres uten 
nett-tilknytning.

For en god og realistisk vurdering av investering i småkraftverk og elektrolysør til hydrogenproduksjon uten nett, må 
man se disse to investeringene i sammenheng:

• Optimalisering av verdien krever en avveining mellom tapt strømproduksjon og utnyttelsesgraden på 
elektrolysøren

• Anlegget for hydrogenproduksjon blir eneste kunde

Lokalisering for anlegget har stor betydning for lønnsomheten:

• Samlokalisering med settefiskanlegg gir mulighet for tilleggsverdier fra salg av oksygen, varme og eventuelt 
reservestrømsløsing med brenselcelle

• Transport av hydrogen er kostbart, nærhet til markedet har derfor stor betydning for distribusjonskostnaden

• Lokale kunder med behov for stabile leveranser kan kreve store lager eller jevn hydrogenproduksjon (noe som er 
krevende uten tilgang på nett)



THEMA Consulting Group 78

• Kan være et reelt alternativ 
for småkraft uten nett når 
etterspørsel etter H2 øker

• Samlokalisering med 
settefiskanlegg kan øke 
lønnsomheten

• Investeringer i kraft og 
hydrogenanlegg må ses i 
sammenheng

• Tilvarende som for småkraft, 
men skalaen i produksjon er 
her mye større

• Et internasjonalt marked og 
frakt med skip er 
forutsetninger

• Per nå er det etablert et EU 
støttet pilotprosjekt (70 
MNOK)

Rullestad -hydrogenproduksjon 
fra småkraft uten nett

Raggovidda – hydrogen fra 
vindkraft uten nett

• Overlast på trafo skjer i vårt 
case i få timer per år

• Investeringene i 
hydrogenanlegg er derfor for 
høye i dette tilfellet

• Men – storskale H2 
produksjon kan med fordel 
skje i områder med 
produksjonsoverskudd for å 
avlaste nettet

Hydrogen for å unngå 
investering i R-nettstrafo

Nett
• Funksjonen til nett er å dekke behovene til bade produksjon og forbruk av energi
• Lokal produsert eller lagret energi kan erstatte nett eller utvidelser av nettet når forholdene ligger 

til rette for det.
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UTGANGSPUNKTET ARBEID SOM ER GJORT / PÅGÅR

To gode vindkraftprosjekter i Øst-Finnmark mangler nett for å bli realisert. Ønsket er 
realisering med hydrogen som energibærer. Pilotstudie er i gang.
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Raggovidda vindkraft:

• Etablert 45 MW produksjon

• Har konsesjon på 155 MW i tillegg

Hamnafjell vindkraft:

• Etablert 50 MW vindkraft

• Har konsesjon på 70 MW i tillegg

Nettbegrensning:

• Nettet kan kun ta i mot 95 MW ny produksjon fra området 
fram til Statnetts veikart for sentralnettsutbygging mot 
Varangerhalvøyen er realisert.

Anleggene har en brukstid på 50 prosent, noe som er høyere 
enn alle andre planlagte vindkraftanlegg i Norge og vindkraften 
er dermed økonomisk sett gode prosjekter.

SINTEF har gjennomført en 
forstudie på etablering av 
vindkraft der energien blir 
transportert til kontinentet i form 
av hydrogen

SINTEF har for Statkraft, Statnett 
m.fl. gjennomført en innledende 
analyse på om hydrogen fra Øst-
Finnmark kan bidra til en 
hydrogenbasert energisystem på 
Svalbard fra 2025 (eget case)

Varanger Kraft, SINTEF m.fl har 
etablert et pilotprosjekt for 
hydrogen produsert fra vindkraft i 
Øst-Finnmark THEMA Consulting Group

Det er ikke etablert et marked for fornybar hydrogen og avstanden til Kontinentet er 
kostnadsdrivende. Hydrogenproduksjon vil derfor i stedet etableres som et pilotprosjekt

Gjennom EU-prosjektet Haeolus skal det etableres et 
demonstrasjonsanlegg for hydrogenproduksjon fra vindkraft:

• 2,5 MW elektrolysør som produserer 1000 kg/dag

• Produksjonsstart: sommeren 2019

• Samarbeid mellom selskap og universiteter i Europa, 
koordineres av SINTEF

Mål for Haeolus-prosjektet:

• Bidra til å etablere mer vindkraft

• Teste flere use case

• Demonstrere fjerndrift av anlegget

Nøkkeltall for prosjektet:

• Budsjett: 6,9 millioner Euro (5 fra EU)

• Tidsramme: 2018–2021

28
Kilde: Federico Zenith (2018): Presentasjon på Island: Large-scale hydrogen production from wind power in Arctic conditions

Produksjonssite i Berlevåg havn:

Fordeling av FOU-midler mellom 
partene i prosjektet:
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Forstudie: Produksjon av komprimert hydrogen med transport til Hamburg to ganger per 
uke gir en kostnad på 165 kr/kg hydrogen. Lagring er kostnadsdrivende.

Konsept: 33 MW elektrolyse, komprimert H2 
transporter til Kontinentet en gang per uke med skip

Kostnader til hydrogenproduksjon: lager er største 
kostnad

• 33 MW elektrolyse

• Hydrogen blir komprimert

• Lager på 397 tonn komprimert hydrogen

• Transport til Hamburg en gang hver uke

• Hydrogenkostnad levert i Hamburg: 165 kr/ kg H2

• Pga. stor usikkerhet og uforutsette hendelser er det 
lagt til 50% av kostnadene på hydrogen-anleggene

80
SINTEF  (2017), Hydrogen from wind farms – a feasability study

Lager utgjør den største 
investeringskostnaden. 
Estimerte kostnader til 

usikkerhet og uforutsette 
forhold er nest størst.

Lager og utforutsette 
kostnader er størst også 

på totalkostnader. 
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Forstudie: Produksjon av flytende hydrogen med transport til Hamburg to ganger per 
uke gir en kostnad på 66 kr/kg hydrogen

Konsept: 28 MW elektrolyse, flytende H2 transporter til 
Kontinentet annenhver uke med skip

Kostnader til hydrogenproduksjon: ingen svært 
dominerende kostnadselementer

• 28 MW elektrolyse

• Hydrogen blir gjort flytende 

• Lager på 340 tonn flytende hydrogen

• Transport til Hamburg annenhver uke

• Hydrogenkostnad levert i Hamburg: 66 kr/ kg H2

• Pga. stor usikkerhet og uforutsette hendelser er det 
lagt til 50% av kostnadene på hydrogen-anleggene

81
SINTEF  (2017), Hydrogen from wind farms – a feasability study

Flytendegjøring er en stor 
investeringskostnad, men 

usikkerheten (contingcy) er 
større

Transport, vindkraft og 
elektrolysør utgjør den største 
andelen av totalkostnadene i 

tillegg til uforutsette kostnader.
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Det er ikke etablert et marked for fornybar hydrogen og avstanden til Kontinentet er 
kostnadsdrivende. Hydrogenproduksjon vil derfor i stedet etableres som et pilotprosjekt

Gjennom EU-prosjektet Haeolus skal det etableres et 
demonstrasjonsanlegg for hydrogenproduksjon fra vindkraft:

• 2,5 MW elektrolysør som produserer 1000 kg/dag

• Produksjonsstart: sommeren 2019

• Samarbeid mellom selskap og universiteter i Europa, 
koordineres av SINTEF

Mål for Haeolus-prosjektet:

• Bidra til å etablere mer vindkraft

• Teste flere use case

• Demonstrere fjerndrift av anlegget

Nøkkeltall for prosjektet:

• Budsjett: 6,9 millioner Euro (5 fra EU)

• Tidsramme: 2018–2021

82
Federico Zenith (2018), Presentasjon på Island: Large-scale hydrogen production from wind power in Arctic conditions

Produksjonssite i Berlevåg havn:

Fordeling av FOU-midler mellom 
partene i prosjektet:
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Oppsummerende kommentarer til hydrogenproduksjon i Øst-Finnmark

• Forstudien som er gjort indikerer at leveranser av flytende hydrogen til Kontinentet 
kan være attraktivt, avhengig av hvilken pris andre kan levere flytende hydrogen til

• Utfordringen er at det per i dag ikke finnes er et stort nok marked for flytende 
hydrogen, og det er derfor ikke mulig å gå videre med en slik løsning før det finnes 
avtakere av hydrogen

• Varanger Kraft, SINTEF med flere har derfor gjort de de kan gjøre: etablere en 
pilotstudie for produksjon av hydrogen fra vind

• Statnetts veikart for sentralnettsutbygging fram til Varangerhalvøya vil gi 
vindkraftprosjektene i regionen muligheter til å kobles på nette, noe som kan gjøre 
hydrogenproduksjon i området noe mindre aktuelt på sikt. 

83
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• Kan være et reelt alternativ 
for småkraft uten nett når 
etterspørsel etter H2 øker

• Samlokalisering med 
settefiskanlegg kan øke 
lønnsomheten

• Investeringer i kraft og 
hydrogenanlegg må ses i 
sammenheng

• Tilvarende som for småkraft, 
men skalaen i produksjon er 
her mye større

• Et internasjonalt marked og 
frakt med skip er 
forutsetninger

• Per nå er det etablert et EU 
støttet pilotprosjekt (70 
MNOK)

Rullestad -hydrogenproduksjon 
fra småkraft uten nett

Raggovidda – hydrogen fra 
vindkraft uten nett

• Overlast på trafo skjer i vårt 
case i få timer per år

• Investeringene i 
hydrogenanlegg er derfor for 
høye i dette tilfellet

• Men – storskale H2 
produksjon kan med fordel 
skje i områder med 
produksjonsoverskudd for å 
avlaste nettet

Hydrogen for å unngå 
investering i R-nettstrafo

Nett
• Funksjonen til nett er å dekke behovene til bade produksjon og forbruk av energi
• Lokal produsert eller lagret energi kan erstatte nett eller utvidelser av nettet når forholdene ligger 

til rette for det.
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Om caset: pga. ny produksjon, blir dagens R-nettstrafo overbelastet. Kan andre løsninger 
enn en oppgradering av trafoen løse utfordringen?

To nye produksjonsanlegg skal 
knyttes til nettet

Pga. høye investeringskostnader 
bør ikke lagring dekke all overlast

Trafoen får høy overlast noen få timer 
per år, men flere timer med lav overlast:

Lagringsløsningene dimensjoneres for å 
ta 39% av overlasten. Høyere andel vil 
ikke være realistisk, pga. avtagende nytte

Kilde: THEMA-analyser gjort for Eidsiva Nett 85

Trafo

Det gir overlast på trafoen i ca 14 
timer per år

Trafo Trafo

Vannkraftverk (45 MW): 
▪ Elvekraftverk

Vindkraftverk (45-55 
MW)

R-nettstrafo (100 MVA): 
▪ Overbelastes pga. ny 

produksjos

Vannkraft + vindkraft

35 % av overlasttilfellene er over 10 MWh/h
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Den avtagende nytten forklares av overlastprofilen:
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Lagring er trolig ikke en rimeligere eller bedre løsning for å unngå overlast i dette caset.
- Men dersom man ønsker å produsere hydrogen, vil det være nyttig å få dette bak denne trafoen!

86
Alle kostnader er oppgitt som nåverdier i 2018 kr. Nåverdi av årlige kostnader beregnet over batteriets levetid (ti år), diskontert med NVEs referanserente. 1: PFK = 
Produksjonsfrakobling

Spesialregulering / 
PFK1

Batteri

I dag: Om ti år:

Batterikapasitet på 10 MWh (39 % av overlasten). 
Øvrig overlast spesialregulert.

40 221 17 447

Prisforskjell som følge av prisutvikling i RKM.

261 291

Kostnader i 1000 NOK

Hydrogen

Elektrolyse 2.5 MW, Lager 
20 MWh, Brenselcelle 1 
MW (39 % av overlasten). 
Øvrig overlast 
spesialregulert.

Lav

Høy

Middels

18 858

46 915

49 888

Trafooppgradering
Verdien av å utsette trafooppgradering med ti år. 

21 773 – 25 589 ?

• Både batterier og P2P hydrogenløsninger 
har høye investeringskostnader 

• Energikostnaden har liten betydning siden 
det er snakk om små energivolum

• Spesialregulering kan ikke benyttes som 
en permanent løsning i dag

• Her betaler man for energi, noe som lave 
kostnader pga. få timer med overlast

• Kostnaden til oppgradering av trafo er høy 
i dette tilfellet, ofte er kostnaden lavere
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Noen oppsummerende kommentarer

• Investeringer i hydrogenproduksjon for å håndtere overlast i trafoen i vårt case, er lite 
konkurransedyktig i seg selv, men kan ha lavere priser enn batterier dersom man legger til grunn de 
laveste kostnadene for hydrogen P2P
• Det vil være billigere å redusere kraftproduksjonen som gir overlast på trafoen enn å sette inn et P2P 

hydrogensystem

• Det har lite å si om man kun installerer elektrolyse eller om man også installerer brenselcelle for å levere 
tilbake til nettet

• Disse beregningene gjelder dersom man investerer i et P2P hydrogensystem kun for å håndtere 
overlasten på trafoen (noe som gir lav brukstid)
• Dersom man uansett ønsker å produsere hydrogen, vil det være systemmessig gunstig å plassere dette bak en 

trafo der det ofte blir overlast pga. mye produksjon

• Det gis allerede noen lokaliseringsincentiver i nettleien som kan bidra til dette
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Kostnadstall og antakelser for hydrogen

▪ Total virkningsgrad: 40%

▪ Strømkostnad: 0,4 NOK/kWh

▪ Læringskurve: 10% årlig

▪ Degradering er ikke tatt hensyn til

▪ System: 1 MW, 8 MWh

▪ Leverer hvert time hele året

▪ Raske reserver: leverer like mye effekt 
begge veier

▪ Kortsiktige variasjoner:

▪ Leverer ulik energimengde opp/ned

AntakelserKostnadstall

Capex Lavt Kilde Middels Kilde Høyt Kilde

Alkalisk elektrolyse 
(NOK/MW) - 2 989 516 NEL - 13 000 000 SINTEF - 7 746 662 

Element energy Ltd; 
Hydrogen supply chain 

evidence base

Komprimering 
(NOK/MW) - 196 544 

Element energy Ltd; Hydrogen 
supply chain evidence base

(Inkludert i 
Elektrolysekostnad) - 407 364 

Element energy Ltd; 
Hydrogen supply chain 

evidence base

Lagring (NOK) - 4 757 778 

Element energy Ltd; Hydrogen 
supply chain evidence base - 921 212 SINTEF - 6 538 183 

Element energy Ltd; 
Hydrogen supply chain 

evidence base

Alkalisk BC 
(NOK/MW) - 1 685 720 

IEA, Technology roadmap; 
hydrogen and fuel cells - 3 792 870 

IEA, Technology 
roadmap; hydrogen 

and fuel cells - 5 900 020 

IEA, Technology 
roadmap; hydrogen and 

fuel cells

SUM - 9 629 558 - 17 714 082 - 20 592 228 

Opex (5% av Capex)

SUM - 481 478 - 885 704 - 1 029 611 

Antar at teknologien kan levere raskt nok også for de raske reservene
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Hydrogenløsninger kan ikke konkurrere med eksisterende vannkraft i 
balansemarkedene, men med endringer i markedene kan hydrogen ha muligheter 

89

• Synkrone reserver krever 
dobbel kapasitet, noe som er 
en stor ulempe for hydrogen 
med høye kapitalkostnader

• Lite trolig at hydrogen blir 
konkurransedyktig på 
reserver tilsvarende dagens 
primærreserver

• Hydrogenløsninger kan 
konkurrere med batterier, 
men kan ikke levere på 
dagens priser i reserve-
markeder tilsvarende 
sekundærreserver

• Ved ev. høyere priser i 
framtiden, kan det bli 
aktuelt

H2-løsninger til raske, synkrone 
reserver (~primær)

H2-løsninger til medium raske 
reserver (~sekundær)

Systemstabilitet
• Det må finnes løsninger for å håntdere feil og utfall i produksjon eller

nett.
• I tillegg må frekvensen holdes stabil gjennom å balansere produksjon

og forbruk til enhver tid.



THEMA Consulting Group

Systemstabilitet: Dekkes i stor grad fra vannkraft og stor industri, men 
endringer i markedsstruktur kan åpne for nye aktører, inkl. lagring

• Statnett indikerer at etterspørselen etter 
balansetjenester trolig vil øke

• Prissettingen vil skje mer lokalt, men samtidig vil det 
være mulig å selge fleksibilitet til Norden og Europa

• Økt automatikk i frekvensregulering, noe som kan 
føre til at mindre aktører kan delta i markedet

• Flere produkter, noe som gjør at flere aktører kan 
tilby fleksibilitet

• Vannkraften har vært forpliktet til å levere 
primærtjenester, dette blir markedsløsninger

• Summen av endringene er vanskelig å forutsiEn felles pris En pris per område

Formålet med balansemarkedene er å sikre stabil frekvens: Dette blir løst gjennom Statnetts markedsløsninger:

Prissettingen i markedet vil endres fra nordisk til prisområde: Balansemarkedene vil endres på flere måter:
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Vi ser på hydrogen sin konkurranseevne for to typer tjenester i balansemarkedet

Raske reserver (primær-reserver)
Håndtere kortsiktige variasjoner (sekundær-, 

tertierreserver og flaskehalser)

Illustrasjon: Statnett SMUP

• Alltid tilgjengelig for å håndtere uforutsette hendelser –
må levere både opp- og nedregulering

• Kombinasjon av den lagrede energien i roterende masse 
som er koblet synkront til systemet (i.e. «inertia» fra 
vannkraft og termiske produksjonsenheter)…

• …og kilder som kan regulere pådrag innenfor få sekunder

• Lokalstyrt, proporsjonal respons (stanser 
frekvensendringer, men fjerner ikke avvik)

• (Relativt) forutsigbart behov – vet omtrent hvilke timer og 
hvilken endringsrate endringene har

• Frigjør de raske reservene til andre formål (må ha en viss 
mengde tilgjengelig til å håndtere neste hendelse)

• Regulerer innen få minutter, og leverer over lengre 
perioder (fra 15 minutter til noen få timer)

• Sentralstyrt, «integralrespons» - bringer frekvensen tilbake 
til 50 Hz

Tid

Effekt

5 
min

15 
min

1 t 2 t
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Prisene i balansemarkedene er lave i dag, men kan øke pga. endringer i markedet. 
Hydrogen har størst mulighet til å konkurrere uten krav til symmetrisk leveranse

Raske reserver : Batterier er trolig en bedre løsning, 
men H2 kan bli aktuelt på marginen

Sekundær reserve:  H2 kan konkurrere med batterier, 
og er aktuelt ved høyere betalingsvillighet i markedet
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Kostnadstall og antakelser for hydrogen i casestudiene i Norge

▪ Total virkningsgrad: 40%

▪ Strømkostnad: 0,4 NOK/kWh

▪ Læringskurve: 10% årlig

▪ Degradering er ikke tatt hensyn til

▪ System: 1 MW, 8 MWh

▪ Leverer hvert time hele året

▪ Raske reserver: leverer like mye effekt 
begge veier

▪ Kortsiktige variasjoner:

▪ Leverer ulik energimengde opp/ned

AntakelserKostnadstall

Capex Lavt Kilde Middels Kilde Høyt Kilde

Alkalisk elektrolyse 
(NOK/MW) - 2 989 516 NEL - 13 000 000 SINTEF - 7 746 662 

Element energy Ltd; 
Hydrogen supply chain 

evidence base

Komprimering 
(NOK/MW) - 196 544 

Element energy Ltd; Hydrogen 
supply chain evidence base

(Inkludert i 
Elektrolysekostnad) - 407 364 

Element energy Ltd; 
Hydrogen supply chain 

evidence base

Lagring (NOK) - 4 757 778 

Element energy Ltd; Hydrogen 
supply chain evidence base - 921 212 SINTEF - 6 538 183 

Element energy Ltd; 
Hydrogen supply chain 

evidence base

Alkalisk BC 
(NOK/MW) - 1 685 720 

IEA, Technology roadmap; 
hydrogen and fuel cells - 3 792 870 

IEA, Technology 
roadmap; hydrogen 

and fuel cells - 5 900 020 

IEA, Technology 
roadmap; hydrogen and 

fuel cells

SUM - 9 629 558 - 17 714 082 - 20 592 228 

Opex (5% av Capex)

SUM - 481 478 - 885 704 - 1 029 611 

Antar at teknologien kan levere raskt nok også for de raske reservene
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Introduksjon

Hydrogen i energisystemet

Perspektiver for fremtidig næringsutvikling

▪ Hvem arbeider med hydrogen i Norge i dag? 

▪ Næringsutvikling og eksportmuligheter

Policyimplikasjoner

94
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Verdien av dagens hydrogenmarked ( i hovedsak grå hydrogen) er på ca. 125 milliarder 
USD og forventes å vokse med 6-8% frem til 2022

95
*Markedet for utstyr til bruk av hydrogen er ikke med i dette estimatet f.eks hydrogen biler
Kilde: Grand view research,  Research and markets, IEA
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Det globale markedet for hydrogen produksjon*
Milliarder USD

Global Hydrogen Generation Market Size Report 2018-2025

Hydrogen Gerneration - Global market outlook 2017-2026

Hydrogen Generation market - Global forecast 2023

IEA Global trends and outlook for Hydrogen

• 95% av hydrogenet er grått hydrogen
• Totalmarkedet globalt er på ca 56 mtonn/år, 

dvs. en markedspris på ca. 19 NOK/kg.
• Hovedsakelig brukt innen industri
• Et skifte fra grå til grønn/blå hydrogen vil 

utløse et marked tilsvarende dagens volumer
• Investeringer for konvertering fra grå 

hydrogen til elektrolyse er estimert av NEL til 
å utløse en årlig investering på 20 milliarder 
USD (400-600 GW)
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Hydrogen som energibærer er aktualisert av kampen mot global oppvarming… 

96

Hydrogen har historisk vært brukt hovedsakelig som en 
råvare i industriprosesser…

…men har i tillegg blitt aktualisert som energibærer i et 
lavutslippssamfunn der fossile energibærere skal fases ut

Hydrogen Council (2017) – Scaling up. Daryl Brown (2016) – Hydrogen supply and demand. Past, Present, Future.

Konkurranseflaten er i mange tilfeller mot 
elektrisk kraft og tidvis mot bioenergi.  

Stort sett all hydrogen har historisk gått til 
produksjon av ammoniakk, metanol og 

raffinerivirksomhetc
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…men det er likevel store sprik i anslagene på framtidig markedsutvikling for hydrogen 
mellom ulike aktører, både når det gjelder størrelsesorden og timing…

97
* Etterspørselstallene er uten dagens volum som er 95% grå hydrogen – dagens volum er på ca. 55 millioner tonn/år
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DNV GL (Energy Transition Outlook 2018)

Shell Sky (2018)

Hydrogen Council (2017)

DNV GL (Hydrogen as an energy carrier - reference 2018)

Acil Allen Consulting (2018)

DNV GL (Hydrogen as an energy carrier - high uptake 2018)

Irena (2018)

Greenpeace (2015)

Hydrogen etterspørsel millioner tonn/år*

Noen aktører tror på et betydelig 
marked for hydrogen, men at den store 

veksten først kommer etter 2050
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…men det er likevel noen sektorer mange peker på hvor hydrogen har det største 
potensialet på kort sikt. 

98
Kilde: Hydrogen council – Hydrogen scaling up

65%

35%

35%

40%

20%
10%

15%

35%

30%

5%

5%

22%

17,5%
17,5%

80%

100% 10%

5-15%

• På kort sikt forventes bruk i transportsektoren og i industrien
• Forventet markedsandel er størst for varebiler, lastebiler og busser i transportsektoren
• På noe lenger sikt vil hydrogen bli brukt i varme, industri og kraftsektoren

xx% = markedsandel potensial
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Innfasingen av hydrogen (hastighet og volum) avhenger av prisutviklingen og 
konkurransedyktigheten i forhold til andre energikilder 

99Kilde: Potential for hydrogen and Power-to-Liquid in a low-carbon EU energy system using cost optimization, Applied Energy 232 2018

• 50 scenarier ble etablert for å 
oppnå 80-95% CO2 reduksjon i 
Europa innen 2050

• Ulike scenarier ga et hydrogen 
bruk på 20-120 millioner tonn 
pr år (7 millioner tonn i dag) 
hvor Power to Liquid og 
transport er de største 
sektorene

• Etterspørselskurven i figuren er 
basert på produksjonskostnad 
for hydrogen, i tillegg kommer 
transport til 
forbrukssted/formål

Europeisk hydrogen etterspørsel (basert på endret hydrogenpris)
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Et enkelt estimat på hydrogenmarkedet (salg av hydrogen, ikke teknologi i brukerleddet) 
viser en global markedsstørrelse på 3 – 14 trillioner kroner i 2050*… 

100

Industri

Transport

Kraft/varme

Bytte fra Grå til 
grønn

Nye 
bruksområder

Sjø

Vei

Energi-
produksjon

Gasserstatning

Volum Pris/kg Markedsstørrelse (årlig)

56 Mtonn

81 - 154 
Mtonn

4 -150 
Mtonn

950- 6 125 mrd. NOK

25 NOK/kg
2 025- 3 850 mrd. NOK

100 – 3 750 mrd. NOK

3 075 - 13 725 mrd. NOK

*Basert på DNV GL Reference scenario (lavt) og Hydrogen Council – Scaling up (høyt). 

Anslag på global markedsstørrelse 
for hydrogen i 2050

38 - 189 
Mtonn

Bane

Luft
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Det er flere studier som har fremskrevet hydrogenforbruket i EU i 2050. Navigant
forventer et forbruk på 43 millioner tonn, hovedsakelig til kraftsektoren og industri

101Navigant: Gas for climate, 2019

Scenario EU 2050, Navigant

• Hydrogen forventes å bli brukt i 
kraftsektoren, industrien og innen 
transport

• Det er forventet at hydrogenkonsumet 
i EU i 2050 vil være 1710 TWh (ca. 43 
millioner tonn)

• Navigant har et lavere forbruk innen 
transport en hva vi ser i andre 
framskrivninger
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EU-Kommisjonen har i et av sine scenarier et forbruk av hydrogen tilsvarende Navigant
sitt estimat, men har et større anslag innen transportsektoren

102
EU Commission: A Clean Planet for all A European long-term strategic vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy

Scenario EU 2050, European Commission 2018

• Alle scenarier har med 
hydrogen til transportsektoren

• I de fleste scenarier blir 
hydrogen brukt som 
lagringsmiddel I kraftsektoren

• I H2-scenariet er det forventet 
at hydrogen vil ha et volum på 
ca. 42 millioner tonn



THEMA Consulting Group

Hydrogen kan bli benyttet i flere sektorer i Norge, DNV-GL har utarbeidet anslag for 
hydrogenbruk i Norge frem mot 2030

103
Kilde: DNV-GL, Produksjon og bruk av hydrogen i Norge, 25.01.19 

Tyngre kjøretøy og busser 36 000 tonn 

Beskrivelse Etterspørsel 2030

Raumabanen og Rørosbanen 2 000 tonn 

Skipsfart i norske farvann 18 000 tonn 

Industri (ammoniakk og metanol)
Basert på naturgass frem til 2030

Tizir

187 000 tonn

8 000 tonn 

• Hydrogen fra naturgass 
187 000 tonn

• Ny fremstilt hydrogen 
(utslippsfri) 64 000 tonn
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Greenstat er mer optimistiske enn DNVGL, og ser et realistisk potensial for bruk av 
hydrogen i Norge på 184 000 tonn. I tillegg er det et potensial for eksport av Hydrogen 

104
Kilde: Greenstat

Transport 124 000 tonn
Industri 60 000 tonn
Eksport 250 000 tonn
Totalt 430 000 tonn

Realistisk potensial i 2030 i Norge

280 000 biler

0,5 kg/H2 pr dag pr bil

100 fartøy

600 kg/H2 pr dag pr ferge

4000 busser/lastebiler

35 kg/H2 pr dag pr buss

5 Tyssedal bedrifter  

33 000 kg/H2 pr dag pr fabrikk

250 000 tonn H2 eksport

1% av gasseksportvolumet
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DNVGL og Greenstat gir begge et bilde av at hydrogen kan gi et betydelig volum i Norge 
allerede i 2030, DNV GL er vesentlig mer konservative i sine anslag

105Kilder: DNV-GL, Produksjon og bruk av hydrogen i Norge, 25.01.19, Greenstat.* Hydrogen basert på naturgass, eksisterende bruk i dag

DNVGL 2030 estimat (tonn H2) Greenstat 2030 estimat (tonn H2)

187 000

251 000

56 000

Industri*

8 000

TransportIndustri (ren 
hydrogen)

Eksport

0

Total

60 000

434 000

Eksport

124 000

Industri Transport

250 000

Total

64 000 tonn ny ren hydrogen 184 000 tonn ny ren hydrogen i 
Norge + eksport
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Statnett har beregnet hva som skal til av økt kraftforbruk dersom Norge skal bli fossilfritt 
(omlegging til elektrisitet hvor det er mulig og bruk av hydrogen på resterende områder) 

106
Kilde: Statnett. Et elektrisk Norge – fra fossilt til strøm

Energibruk i Norge ved skift fra fossilt til elektrisk (TWh)

133

213

40

40

TotalEl-forbruk 2017 Nytt kraftforbruk Kraftforbruk 
til hydrogen

Energibruk i Norge (TWh)

• Primær energibruk reduseres som følge av høyere virkningsgrad 
ved bruk av elektrisitet i forhold til fossilt

• Bruk av hydrogen antatt der direkte elektrifisering fremstår 
uoppnåelig

• Totalt økt kraftforbruk på 80 TWh for å kutte all fossil energibruk i 
Norge
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Vi har forsøkt å danne oss et bilde av dagens aktørbilde i Norge når det gjelder 
hydrogenrelatert virksomhet… 

108

Basert på intervjuer og samtaler med en rekke 
aktører som arbeider med hydrogen…

…og gjennomgang av rapporter og 
oversiktsdokumenter… 

…og i tillegg har vi fått en rekke innspill fra 
ressursgruppen og andre aktører underveis
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Som en del av den endelige leveransen, vil vi dele vår oversikt over aktører i Norge som 
har et engasjement knyttet til hydrogen… 

109

Vi har forsøkt å kategorisere norske hydrogenaktører etter 
fokusområder, geografisk lokasjon og type aktør… 

…og dataene og våre vurderinger er sendt ut for avsjekk til 
referansegruppen... 
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Produksjon Kompresjon Transportering LagringCCS

Kjøretøy

Maritim sektor

Industri/produksjon
Subsea Romfart

31

1

3

7

9
2

3

12

1

2

5

1

1

1

4

2

6
1

2

4

9

16

3

Finansiering, rådgivning, 
nettverk, lobbyvirksomhet Systemintegrasjon Materialer

Sikkerhet

På tvers av verdikjeden

1

Brenselscelle

Fyllestasjoner

Oppstrøms og distribusjon Nedstrøms 

Oversikten viser at det finnes aktører engasjert langs hele verdikjeden for hydrogen i 
Norge i dag… 

Foreløpig lite innen kraft/varmesektoren

Kilde: Rapporter, intervjuer, referansegruppen
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Nordnorge Sørlandet Trøndelag Vestlandet Østlandet
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n
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ll 
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r

Fordelingen er basert på hvor selskapene 
har hovedkontor. 

…og at aktørene er spredt over hele Norge, men konsentrasjoner knyttet til maritim 
sektor på Vestlandet og veitransport på Østlandet…

111
*Basert på gjennomgang av de aktuelle aktørenes hjemmesider o.l. 



THEMA Consulting Group

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Høyt Middels Lavt

A
n

ta
ll 

ak
tø

re
r

Norske eiere Internasjonale eiere

Det er en overvekt av private bedrifter som engasjerer seg i hydrogen i Norge, men 
andelen av bedriftens ressurser som går til hydrogenrelaterte aktiviteter er ofte lav

112*Vurderingene er gjort kvalitetivt basert på en gjennomgang av aktørenes nettsider eller øvrig informasjon vi har mottatt. 

For et stort flertall av aktørene utgjør hydrogen en 
lav andel av  samlet virksomheten. Trolig som en 

posisjoneringsstrategi
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Det er særlig innen produksjon vi finner selskaper 
som har hydrogen som hovedbeskjeftigelse… 
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• Forsker på sikkerhetsaspektet; 
eksperimenter og simulering av 
lekkasjer og eksplosjoner. 

• Har forsket mye på systemoptimalisering 
innen hydrogen.

• Levetidsoptimalisering når man kobler 
sammen elektrolysør, batteri og brenselscelle.

• Utvikler hydrogensystemer 
for subsea-applikasjoner, 
blant annet 
undervannsfartøyet HUGIN.

• ELCHEM-gruppen ved UiO er en 
ledende aktør for utvikling av nye 
materialer for fremtidig 
hydrogenteknologi.

• Noe aktivitet på 
brenselscelleforskning. 

• Fokus på forbedring av teknologi 
for eksisterende brenselsceller. 

• Har utviklet utstyr for måling av flyt 
og kvalitet på hydrogen.

• Aktivitet gjennom Gexcon og 
Prototech.

• Noe på grunnforskningsstadiet.
• Forskning på materialer til bruk i 

brenselsceller, og modellering av 
brenselsceller. 

• Har størst fokus på hydrogen av alle 
norske forskningsinstitusjoner.

• Ser på elektrolyse, brenselscelle, 
reformering av naturgass, CCS m.m. 

• Forsker på reformering av naturgass, CCS, 
elektrolyse, brenselscelle. 

• Best i Norge på PEM-elektrolyse. 
• Forsker på lettvekttanker for Hexagon.

De fleste norske forskningsinstitusjoner arbeider med hydrogen. Særlig NTNU, SINTEF, 
IFE og UiO er aktive når det gjelder hydrogen

114
*Oversikten er trolig ikke fullstendig utfyllende. Basert på informasjon fra referansegruppen, gjennomgang av hjemmesider og
mailkorrespondanse med ulike instiusjoner. 

• Forskning på materialer, lagring, og 
brenselsceller. Fokus på 
implementering av infrastruktur til 
transport.
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Det forskes på hele verdikjeden i Norge, og vi er konkurransedyktige i forhold til andre 
land på flere felt

Historisk har Norge fokusert på applikasjonsrettet 
grunnforskning

Vi ligger langt fremme på produksjon, lagring, og 
maritim sektor

• Norge har en historie innen hydrogenforskning, 
spesielt på grunnforskningsstadiet som gjør oss 
aktuelle for å videreføre forskningen når markedet tar 
form.

• I det siste har fokuset skiftet mer mot direkte 
oppdragsforskning for kommersielle aktører.

• Både SINTEF, NTNU og UiO har vært med i flere 
internasjonale hydrogenprosjekter.

• Norge ligger i front på mange aspekter av 
produksjonssiden, med fokus både på 
naturgasshåndtering og elektrolyseteknologi.

• I samarbeid med Hexagon ligger NTNU også i front på 
lagring av hydrogen.

• Norge har vært en «early mover» innen maritim, og 
ved å opprettholde forskning på dette feltet har vi 
potensiale til å innta en posisjon som markedsleder

115
*Basert på intervju med referansegruppen
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Sju av ti prosjekter støttet av forskningsrådet i dag handler om elektrolyse, og SINTEF er 
den mest aktive kontraktspartneren…

116Intervju med Forskningsrådet

▪ PEM elektrolyse – monolayer; Utvikle
metode for å minimalisere broken av det 
sjeldne og kostbare stoffet iridium I PEM 
elektrolyse.

▪ Hydrogenledende membran; testing av 
membrane I langvarige industrielle
anvendelser.

NTNUSINTEF Energi og Industri

▪ Elektrolyse Rotolyser; øke effektiviteten på
splittelsesprosessen I elektrolyse ved bruk
av rotasjonskrefter.

▪ Katalysator for Rotolyser; Aktivering av ny
type electrode I roterende elektrolyse for å 
øke virkningsgraden på teknologien.

▪ Høytrykks alkalisk elektrolyse; Utvikle en
trykksatt, storskala ALK-elektrolysør. Fokus
på kostnadsreduksjon.

NEL

▪ HYPER; flytende hydrogenproduksjon fra 
overskuddsvind/vann og fossile kilder i 
Norge. 

▪ Høytemperatur elektrolyse –
metallsupport; Utvikle elektrolysør som kan 
produsere hydrogen ved hjelp av spillvarme, 
solenergi eller jordvarme.

▪ Alkalisk polymer elektrolyse; Utvikle ny 
type elektrolysør med ny 
membranteknologi.

▪ Overflateprotoner i høytemp. elektrolyse; 
Nytt materiale til bruk i elektrolyse.

▪ Hydrogen safety; Sikker håndtering og bruk 
bla. i tuneller og maritime applikasjoner.
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Det kan skilles mellom eksportmuligheter knyttet hydrogenproduksjon og 
hydrogenteknologi….

Hydrogenproduksjon fra norske 
energiressurser

Næringsutvikling knyttet til 
teknologi/anvendelse av hydrogen 

Eksport av hydrogen Eksport av varer, tjenester og teknologi
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Naturgass Kraft Kraftnettet

Dampreformering 
og CCS

Elektrolyse

CO2 O2VarmeH2

Eksport Bruk i Norge

Sentrale aktører: Equinor, Gassco, Petoro m.fl. 
Status: På sikt utfordrende å selge naturgass 
uten CCS til Norges største marked på grunn av 
utslippsreduksjoner.    

Sentrale aktører: Norske kraftprodusenter, Nettselskaper 
Status: Norge har store uutnyttede fornybarressurser 
som potensielt kan brukes til hydrogenproduksjon. Det 
finnes også eksempler på innestengt kraft som kan hentes 
ut med hydrogen 

Industri
Transport

Kraft/Varme
Skip Rør

Tankbil

Marked: Globalt
Status: Slike skip 
foreløpig ikke bygd
Åpner for global 
eksport av H2, men 
kostbar prosess 

Marked: EU
Status: Norske gassrør 
kan brukes til H2-
eksport. Kan f.eks. 
brukes ved gradvis 
utfasing av naturgass. 

Marked: Regionalt
Status: Moden 
teknologi, men kun 
aktuell for mindre 
volum og korte 
distanser

Status: Det finnes 
interesserte 
industriforbrukere. 
Avhengig av 
virkemiddelapparatet.

Status: Stor grad av 
forberedende 
aktivitet i Norge.  

Status: Lite aktivitet 
knyttet til bruk av H2 
til kraft- og 
varmeproduksjon 

Sentrale aktører: NEL, HydrogenPro, m.fl. 
Status: Norge har lang historie knyttet til 
elektrolyse. Kostnadsreduksjoner kan 
oppnås ved skala.

Sentrale aktører: Equinor, Gassco 
Petoro, Reinertsen, Shell m.fl. 
Status: Teknologi kjent, trengs skala 
for kostnadsreduksjon

Kommentar: Overskuddsvarme og 
oksygen er verdifulle biprodukter 
som kan gå inn i verdikjeder for bl.a. 
fiskeoppdrett. 

Sentrale aktører: Equinor, Gassco, 
Shell, Gassnova, Reinertsen m.fl. 
Status: Pågående initiativ for utvikling 
av CCS-løsning på norsk sokkel. 

Eksport av 
elektrisk kraft 

med H2-
produksjon 
nærmere 

sluttmarked 

Eksport av 
naturgass med 
H2-produksjon 

nærmere 
sluttmarked 

Norske kraft- og naturgassressurser kan brukes til hydrogenproduksjon… 
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Naturgass Kraft Kraftnettet

Dampreformering 
og CCS

Elektrolyse

CO2 O2VarmeH2

Eksport Bruk i Norge

Industri
Transport

Kraft/Varme
Skip Rør

Tankbil

Eksport av 
elektrisk kraft 

med H2-
produksjon 
nærmere 

sluttmarked 

Eksport av 
naturgass med 
H2-produksjon 

nærmere 
sluttmarked 

Hydrogen fra naturgass representerer det største volumpotensialet for eksport… 

Norge eksporterte 117 bcm 
naturgass i 2017. Det tilsvarer… 

Antar vi 10,3 kWh pr. SM3 naturgass, at energien i 
hydrogen tilsvarer 75% av energien i naturgassen 

og at det er ca. 39,7 kWh/kg H2 gir det… 

…ca. 22,4 millioner tonn H2*

Et norsk eksportoverskudd på 15 
TWh kraft i 2030** tilsvarer… 

Antar vi en effektivitet i elektrolysøren på 75% gir 
det..

…ca. 0,283 millioner tonn H2

*Nøkkeltall fra Element Energy **NVE Kraftmarkedsanalyse 2017-2030. 
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En storstilt eksport av hydrogen basert på norske kraftressurser vil trolig fordre en kraftig 
utbygging ny produksjon… 

122
*Antatt 75% effektivitet både for elektrolyseprosess og dampreformering med CCS   

283
755

1 887

Kraftoverskudd 
100 TWh

Kraftoverskudd 
40 TWh

1000 tonn hydrogen

Gasseksport 
117 bcm

Gasseksport 80 bcm Kraftoverskudd 
15 TWh

22 400

15 316

Norske naturgassressurser representerer en langt større 
energimengde enn kraftoverskuddet mot 2030 

Hvor mye hydrogen som forbrukes i Norge vil påvirke hvor mye 
som er tilgjengelig for eksport…  

Gassreforming m/CCS

Elektrolyse fra fornybar kraft

283
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Kraftoverskudd 
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Greenstat 
(2030)

Rest for 
eksport 
(2030)

Industri

Transport
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DNV GL (2030)Kraftoverskudd 
15 TWh (2030)

Rest for 
eksport (2030)
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…noe som kan sammenlignes mot ulike scenarioer for europeiske etterspørsel etter 
naturgass mot 2050… 

123
*Antatt effektivitet fra kraft til H2 på 75%, og et energiinnhold på 39.7 KWh/kg H2. Antar at en bcm naturgass gir 188 000 tonn H2 
dampreformering av naturgass inkludert CCS.  

755 283

30.000

0

15.000

5.000

10.000

20.000

35.000

25.000

40.000

45.000

1000 tonn H2 

6.000

15.316

Navigant EU 
scenario 2050

41.600

EU-Kom: H2 
Scenario 2050

EU-Kom: 1.5 
TECH  Scenario

Norsk 
gasseksport 
(117 bcm)

Norsk 
gasseksport 

(80 bcm)

1.132

Norsk 
gasseksport 

(50 bcm)

Shell Sky 
Scenario -

Europe 2050

EU-Kom: 
Electrification 
Scenario 2050

Norsk 
kraftoverskudd 

(60 TWh)

Norsk 
kraftoverskudd 

(40 TWh)

Norsk 
kraftoverskudd 

(15 TWh)

43.073

22.850 22.400

9.573

5.280

Vil kreve ca. 2200 TWh 
overskuddskraft eller 221 bcm 

naturgass* 

Gassreforming m/CCS

Elektrolyse fra fornybar kraft

Vil kreve ca. 280 TWh 
overskuddskraft eller 28 bcm 

naturgass* 
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Naturgass Kraft Kraftnettet

Dampreformering 
og CCS

Elektrolyse

CO2 O2VarmeH2

Eksport Bruk i Norge

Industri
Transport

Kraft/Varme
Skip Rør

Tankbil

Eksport av 
elektrisk kraft 

med H2-
produksjon 
nærmere 

sluttmarked 

Eksport av 
naturgass med 
H2-produksjon 

nærmere 
sluttmarked 

Fortsatt eksport av naturgass og kraft til Europa kan fortsatt være aktuelt… 

Fortsatt eksport av naturgass i 
rør/skip gir muligheter for 
arbeidsplasser og industri i 

mottagerlandene.

Kraft kan eksporteres til EU og 
omformes til hydrogen 

nærmere endelig forbruk
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Naturgass Kraft Kraftnettet

Dampreformering 
og CCS

Elektrolyse

CO2 O2VarmeH2

Eksport Bruk i Norge

Sentrale aktører: Equinor, Petoro m.fl. 
Status: På sikt utfordrende å selge naturgass 
uten CCS til Norges største marked på grunn 
av utslippsreduksjoner.    

Sentrale aktører: Norske kraftprodusenter, Nettselskaper 
Status: Norge har store uutnyttede fornybarressurser 
som potensielt kan brukes til hydrogenproduksjon. Det 
finnes også eksempler på innestengt kraft som kan hentes 
ut med hydrogen 

Industri
Transport

Kraft/Varme
Skip Rør

Tankbil

Marked: Globalt
Status: Slik skip 
foreløpig ikke bygd
Åpner for global 
eksport av H2, men 
kostbar prosess 

Marked: EU
Status: Norske gassrør 
kan brukes til H2-
eksport. Kan brukes 
ved gradvis utfasing 
av naturgass. 

Marked: Regionalt
Status: Moden 
teknologi, men kun 
aktuell for mindre 
volum og korte 
distanser

Status: Det finnes 
interesserte 
industriforbrukere. 
Avhengig av 
virkemiddelapparatet.

Status: Stor grad av 
forberedende 
aktivitet i Norge.  

Status: Lite aktivitet 
knyttet til bruk av H2 
til kraft- og 
varmeproduksjon 

Sentrale aktører: NEL ++
Status: Norge har lang historie 
knyttet til elektrolyse. 

Sentrale aktører: Equinor, 
Reinertsen, Shell m.fl. 
Status: Teknologi kjent, trengs 
skala for kostnadsreduksjon

Kommentar: Overskuddsvarme og 
oksygen er verdifulle biprodukter som 
kan gå inn i verdikjeder for bl.a. 
oppdrettsnæringen. 

Sentrale aktører: Equinor
Status: Pågående initiativ for 
utvikling av CCS-løsning på norsk 
sokkel. 

Eksport av 
elektrisk kraft 

med H2-
produksjon 
nærmere 

sluttmarked 

Eksport av 
naturgass med 
H2-produksjon 

nærmere 
sluttmarked 

Norske kraft og naturgassressurser kan brukes til hydrogenproduksjon… 
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Case Equinor – gasseksport, gassreformering og CCS lokalt

126

Equinor har vært med og utvikle en løsning for omstilling av 
varmesystemet i deler av Nord-England fra naturgass til hydrogen 
produsert fra naturgass m. CCS. 

• Equinor ser muligheter for næringsutvikling knyttet til 
hydrogenproduksjon fra naturgass med karbonfangst- og lagring. 

• Økende fokus på å redusere bruken av fossile energikilder i EU gjør at 
naturgassetterspørselen ventes å falle på sikt. 

• Eksisterende rørinfrastruktur for naturgass kan omformes til å ta i bruk 
hydrogen. Krever også reinvesteringer i sluttbrukerutstyr. 

• Også mulig med gradvis overgang der hydrogen innblandes i 
naturgassmiksen. 

• Hydrogen + CCS kan på sikt øke verdien av norske petroleumsressurser.

• Avhengig av betydelig skala for å oppnå lave kostnader  

*Northern Gas Networks, Equinor, Cadent – H21 North of England (2018)



THEMA Consulting Group 127

Naturgass Kraft Kraftnettet

Dampreformering 
og CCS

Elektrolyse

CO2 O2VarmeH2

Eksport Bruk i Norge

Sentrale aktører: Equinor, Petoro m.fl. 
Status: På sikt utfordrende å selge naturgass 
uten CCS til Norges største marked på grunn 
av utslippsreduksjoner.    

Sentrale aktører: Norske kraftprodusenter, Nettselskaper 
Status: Norge har store uutnyttede fornybarressurser 
som potensielt kan brukes til hydrogenproduksjon. Det 
finnes også eksempler på innestengt kraft som kan hentes 
ut med hydrogen 

Industri
Transport

Kraft/Varme
Skip Rør

Tankbil

Marked: Globalt
Status: Slik skip 
foreløpig ikke bygd
Åpner for global 
eksport av H2, men 
kostbar prosess 

Marked: EU
Status: Norske gassrør 
kan brukes til H2-
eksport. Kan brukes 
ved gradvis utfasing 
av naturgass. 

Marked: Regionalt
Status: Moden 
teknologi, men kun 
aktuell for mindre 
volum og korte 
distanser

Status: Det finnes 
interesserte 
industriforbrukere. 
Avhengig av 
virkemiddelapparatet.

Status: Stor grad av 
forberedende 
aktivitet i Norge.  

Status: Lite aktivitet 
knyttet til bruk av H2 
til kraft- og 
varmeproduksjon 

Sentrale aktører: NEL ++
Status: Norge har lang historie 
knyttet til elektrolyse. 

Sentrale aktører: Equinor, 
Reinertsen, Shell m.fl. 
Status: Teknologi kjent, trengs 
skala for kostnadsreduksjon

Kommentar: Overskuddsvarme og 
oksygen er verdifulle biprodukter 
som kan gå inn i verdikjeder for 

Sentrale aktører: Equinor
Status: Pågående initiativ for 
utvikling av CCS-løsning på norsk 
sokkel. 

Eksport av 
elektrisk kraft 

med H2-
produksjon 
nærmere 

sluttmarked 

Eksport av 
naturgass med 
H2-produksjon 

nærmere 
sluttmarked 

Norske kraft og naturgassressurser kan brukes til hydrogenproduksjon… 
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Case Glomfjord hydrogen – produksjon av hydrogen fra elektrolyse – transportsektoren i 
Bodø sannsynlig første marked

128

Glomfjord Hydrogen er klar til å starte opp hydrogenproduksjon på 
noen måneders varsel – avventer tilstrekkelig stort forbruk for 
oppstart

• Glomfjord hydrogen har en ferdig utviklet plan for hydrogenproduksjon, 
men avventer tilstrekkelig etterspørsel for å kunne starte lønnsom 
produksjon. 

• Kan starte produksjon på 1 tonn pr. døgn ila. 6-8 måneder. Krever 
minimum et volum på 300-400 kg/døgn for å kunne starte. 

• Drar fordel av lave nettkostnader i industriparken. 

• Samarbeid mellom Meløy Energi, NEL, Greenstat og  Meløy Industripark. 
Vil utvikle en hel verdikjede fra produksjon, distribusjon og fyllestasjon i 
Bodø. 

*Basert på intervju med Glomfjord Hydrogen
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Agenda

129

Introduksjon

Hydrogen i energisystemet

Perspektiver for fremtidig næringsutvikling

▪ Hvem arbeider med hydrogen i Norge i dag? 

▪ Næringsutvikling og eksportmuligheter

▪ Eksport av norske energiressurser

▪ Eksport av teknologi og produkter

Policyimplikasjoner
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Hexagon Composites og Umoe Advanced 
Composites er ledende selskaper på tanker 
for lagring av hydrogen.

Bruker biogass i kombinasjon med 
høytemperatur brenselsceller og 

membranteknologi fra SINTEF for å produsere 
hydrogen, kraft, varme og CO2. 

Er i gang med å bygge pilotanlegg.

Glomfjord hydrogen, samarbeid med Meløy Energi, Net 
og Greenstat, har klart et konsept for hydrogen fra 
elektrolyse. 
Kan starte opp produksjon på ca. 1 tonn/døgn på kort 
varsel. Venter på tilstrekkelig etterspørsel, f.eks. fra 
transportsektoren i Bodø.

Northern Gas Network har sammen med Equinor utarbeidet et 
konsept for omstilling fra naturgass til hydrogen i 
varmesegmentet i deler av England. Hydrogen gjennom 
dampreformering av naturgass inkludert CCS inngår i konseptet. 

Gassco har vært involvert i flere forskningsprosjekter og 
utredningsarbeid knyttet til transport av hydrogen gjennom 
gassrørledninger. Har også vært aktiv når det gjelder 
transportløsninger for CO2. 

Det finnes en rekke eksempler på aktører i Norge som kan bidra til å utvikle teknologiske 
løsninger og næringsvirksomhet knyttet til hydrogen. Både oppstrøms… 

Hystorsys utvikler løsninger for 
kompresjon av hydrogen og 
lagring av hydrogen i 
metallhydrider. 

*Basert på intervju med aktørene, referansegruppen og åpne kilder
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Produksjon av protein til bruk i fiskefor fra hydrogen, 
CO2 og oksygen. 

Gjennomfører første forsøk i Canada – leter etter 
lokasjon for demoprosjekt (6 000 tonn H2). Kraftprisen 
avgjørende for lokasjon.  

18-30 000 tonn H2 i året i fullskalaanlegg. 

Tizir Tyssedal forbruker 100 000 tonn kull i dag. Har 
utviklet konsept for omlegging til hydrogen. 

Fullskala anlegg vil kreve ca. 8-10 000 tonn H2 pr. år. 
Vurderer både hydrogen fra gass og elektrolyse. Ca. 0,5 
TWh kraft  

CMR Prototech er et kompetanse- og 
forskningssenter. De har blant mye annet 
arbeidet med problemstillinger knyttet til 
hydrogenbruk innen romfart.  

ASKO har gått til innkjøp av hydrogen-
drevne lastebiler for varetransport. 

Powunit utvilker en mobile 
kraft- og varmeløsninger basert 
på brenselsceller bl.a. til bruk 
på norske byggeplasser. Nylig 
inngått klimapakt med Oslo 
kommune.  

…nedstrøms.. 

Offisiell ARENA-Klynge for bruk av 
hydrogen i havbruknæringene
med hovedsete i Florø.  

Uno-X Hydrogen og eiere dekker 
store deler av verdikjeden for 
hydrogen til veitransport. 
Hovedfokus på  personbiler, men 
også tyngre fartøy, tog mm 
interessant på sikt. 

*Basert på intervju med aktørene, referansegruppen og åpne kilder
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DNV GL er blant annet ledende på sertifisering 
i maritim sektor og har gjennomført flere 
studier av hydrogen

GEXCON er ledende på programvare for 
simulering av eksplosjoner. Deltager i 
internasjonalt sikkerhetsarbeid knyttet til 
hydrogen. 

…og på tvers av verdikjedene.. 

Hyon er en systemintegrator som dekker 
store deler av verdikjeden for hydrogen. 

Tilbyr kunder å kjøpe integrerte løsninger. 
Fokus på maritim sektor, men har også 

landbaserte prosjekter. 
Eies av Powercell, Nel og Hexagon. 

Greensight leverer kunnskap og 
beslutningsstøtte for hele verdikjeden for 

hydrogen. 

CerPoTech leverer blant annet 
materialer til anoder, katoder 
og elektrolytt til bruk i Solid 

Oxyde brenselsceller.  

*Basert på intervju med aktørene, referansegruppen og åpne kilder
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Demonstrasjonsprosjekt gjennomføres i Canada 
• CCU-anlegg i Quebec 
• Kiverdi gjennomfører demo med fanget CO2

Neste steg er pilotprosjekt, med mål om full kommersialisering innen 2023
• Plassering av pilotprosjekt trolig viktig for hvor kommersielt anlegg vil 

ligger
• Er for tiden i prosess med å avgjøre hvilket land de skal bygge ut anlegget.
• Norge og Canada er blant de aktuelle kandidatene. 
• Strømpris til bruk i elektrolyse avgjørende, men også godtgjørelse for 

bruk av CO2 spiller en rolle.  
• Under dagens norske regelverk gis ingen kompensasjon for indirekte 

klima-/miljøeffekter av redusert soya-produksjon i Brasil.  

Anslag på hydrogenetterspørsel
• Pilotprosjektet: 50 tonn årlig
• Demoprosjektet: 6 000 tonn årlig
• Kommersielt: 18-30 000 tonn årlig - > 60-100 000 tonn fiskefor = 7-8% av 

Skrettings marked. 

Case Kiverdi/Skretting

133
*Basert på informasjon oversendt fra aktørene

Kiverdi vil bruke hydrogen og CO2 til fremstilling av råvarer til 
oppdrettsnæringen… 

Hydrogen og CO2 går gjennom en 
fermenteringsprosess og omformes til råvare som 

kan brukes i bl.a. fiskefor til oppdrettsnæringen
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Case Tizir – en mulig reduksjon i et stort punktutslipp ved bruk hydrogen

134
www.e24.no, Svenskene vil lage fossilfritt stål; www.industrienergi.no, Det grønne skiftet tar form I Tyssedal; www.h2symposium.no, Tizir –
Fra kull til hydrogen; intervjue Tizir og Greenstat

Tizir Titainum & Iron i Tyssedal har mottatt 122 millioner fra Enova
for å utvikle et demonstrasjonsanlegg for bruk av hydrogenbaserte 
smelteovner • Tizir bruker 100.000 tonn kull i dag

• 3% av Norsk industri og Bergverks samlede utslipp. Omlegging vil kunne 
redusere utslipp fra 370.000 tonn til 60.000 tonn CO2

• Behov for ca. 30 tonn hydrogen pr dag, 10.000 tonn pr år

• Ser på mulighet til å bruke elektrolyse og/eller gassreformering

• Elektrolyse:
• Samarbeid med SKL (kraftproduksjon) og Greenstat
• 250 GWh fra nytt produksjonsanlegg
• 250 GWh fra nettet

• Målsetning om 90% utslippsreduksjon og 40% energireduksjon.

• Muligheter for eksport av teknologi; så snart teknologien er etablert kan 
den også overføres til andre bedrifter.

• Trolig avhengig av støtte for å realisere demonstrasjonsprosjekt

Demoanlegg (2019) Fullskala pilot (2021) Ny produksjonslinje 
(2025)

http://www.e24.no/
http://www.industrienergi.no/
http://www.h2symposium.no/
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Norge har et av verdens ledende 
selskaper (Nel) og sterke 

forskningsmiljø på elektrolyseteknologi

135

Naturgass

Kraft Kraftnettet

Bioenergi Membranteknologi/
Dampreformering

Elektrolyse

Tanker 

Rør

Transport og lagringEnergiressurser Hydrogenproduksjon

Karbonfangst og 
-lagring

Norge har råvarer for 
hydrogenproduksjon særlig 

knyttet til kraft og naturgass. 
Norge har også sterke 

kompetansemiljøer knyttet 
til kraft- og 

petroleumssektorene. 

Verdensledende norsk kompetanse på CO2-
fangst og –lagring. Erfaring knyttet til 

dampreformering i norsk industri. 

Norske Hexagon er verdensledende på 
komposittanker. 

Norge har sterke kompetansemiljø knyttet til 
rørtransport av hydrogen både innen industri 

og forskning

Norge har gjennomgående sterke kompetanse- og industrimiljøer knyttet til 
energiressurser, produksjon, transport og lagring av hydrogen… 

Tverrgående rådgivning og støtte
Flere aktører som ser på hele eller 
deler av verdikjeden for hydrogen i 

sammenheng

OPPSTRØMS
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Kraft Varme

136

Transport

NEDSTRØMS

Industri
Kraft- og 

varmesektoren

Vei LuftMaritim Bane Energi Råstoff

Norge har en 
innovativ 

verftsindustri og 
sterke maritime 

kompetansemiljø

Kjøretøy importeres 
til Norge. 

Fly importeres til 
Norge. 

Tog importeres til 
Norge.

Kombinasjon av 
norsk 

industrikompetanse 
og tilgang på rimelig 

hydrogen
kan styrke norsk 

industris 
konkurranseevne og  

Norge som et 
attraktivt vertsland 

for ny industri.    

Hydrogen og CO2 
som innsatsfaktor i 

nye, mer 
miljøvennlige 

produkter. 
Norges 

konkurranseposisjon 
er blant annet 
knyttet til CCS-
kompetanse og 

potensielle 
hjemmemarkeder 

(f.eks. fiskefor)

Potensial for 
utstyrsleveranser og 

systemintegrasjon for 
anvendelse av 

hydrogen i 
kraftsystemet.

Potensial knyttet til 
å bygge opp 

hydrogenverdikjeder 
der spillvarmen 
utnyttes i f.eks. 

anlegg for  
fjernvarme eller 
prosessvarme. 

Utvikling av infrastrukturløsninger, tilknyttede tjenester og som underleverandør til 
hydrogentransportmidler

…mens det er større variasjon når det gjelder norske næringsperspektiver nedstrøms…
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Det tegner seg potensielt store muligheter for utvikling av nye eksportnæringer med 
tilhørende arbeidsplasser og verdiskaping knyttet til hydrogen i Norge… 

137

…og aktører og kompetanse langs 
hele verdikjeden

…og Norge har store naturressurser som 
kan brukes til hydrogenproduksjon…. 

Hvordan kan norske myndigheter bidra til å balansere usikkerhet i markedsutvikling mot utnyttelse av 
norske fortrinn?  

Potensielt svært stor vekst i markedet for 
ren hydrogen de kommende tiårene…
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Introduksjon

Hydrogen i energisystemet

Perspektiver for fremtidig næringsutvikling

Policyimplikasjoner

▪ Framgangsmåte 

▪ Foreslåtte virkemidler 

▪ Dagens virkemiddelapparat

▪ Hva skjer i andre land? 

Agenda

138
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Hydrogen sin fremtidige rolle påvirkes av et dynamisk samspill mellom markedskrefter, 
politikk og teknologi

139

Politikken og de politiske 
rammebetingelsene påvirker forventninger

om fremtidige markedsforhold og vil ha 
betydning for beslutninger som 

kommersielle aktører gjør i dag både med 
hensyn til investeringer i innovasjon og 
teknologiutvikling og utvikling av nye 

forretningsmodeller. 

Men også de kommersielle aktørenes 
agering kan ha betydning for de politiske 

prioriteringer som gjøres.  

Hydrogen
-sektoren

Kort sikt
Mellom-
lang sikt

Lang sikt

Marked

Politikk & 
regulering

Teknologi
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Hvorfor trenger vi en hydrogenstrategi? 

Norge har forpliktet seg til utslippskutt… … og har fortrinn både i form av aktører og ressurser

140

«Regjeringen vil satse på 
forskning og utvikling av 
teknologier innen produksjon, 
lagring og bruk av hydrogen»

Norge skal redusere utslipp i ikke-
kvotepliktig sektor og jobber også med 
en avtale med EU om forpliktende mål. 
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Energimeldingen om hydrogen 

Kapittel 17.9 Hydrogenstrategi

• «Regjeringen vil satse på forskning og utvikling av teknologier innen 
produksjon, lagring og bruk av hydrogen»

• I energiforskningsprogrammet ENERGIX (2013–2022) er hydrogen og 
brenselceller et sentralt tematisk område. Programmet er rettet mot 
innfasing av hydrogen i transportsektoren, i stasjonær energiforsyning og 
eksport.

• Energimeldingen peker på Enova for å støtte demonstrasjon og 
markedsintroduksjon. 

• I tillegg til at man skulle legge til rette for at Enova fikk et støttetilbud for 
hydrogenfyllestasjoner, pekte meldingen på at Enova skal redusere barrierer 
for et velfungerende marked for hydrogen som drivstoff. 

Videre peker meldingen på at for å utvikle et nullutslippsalternativ til dagens 
konvensjonelt baserte energisystemer i fartøy, har Statens vegvesen etablert et 
utviklingsprosjekt for en delvis hydrogendrevet ferje med planlagt driftsoppstart i 
2021.

141
Kilde: Meld. St. 25 (2015-2016): Kraft til endring. Energipolitikken mot 2030. 
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Vi har jobbet ut fra en hypotese om at hydrogen kan spille en rolle i norsk klima-, 
nærings- og energipolitikk 

142

Hydrogen er en viktig komponent i 
oppnåelsen av klimamålene, både for 

Norge og globalt. 

1

TRE HYPOTESER

Norge har næringspolitiske interesser 
knyttet til økt bruk av hydrogen. 

2 Innspill til en norsk 
hydrogenstrategi 

Hydrogen kan bidra til å utnytte norske 
energiressurser som ellers kan bli 

vanskelig å utnytte 
3
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Virkemidler må ta utgangspunkt hydrogenstrategiens mål og være tilpasset barrierene i 
de ulike delene av verdikjedene

143

Konkretisering

Økonomiske

Tilrettelegging

Regulatoriske

Offentlige 
innkjøp

Hva er 
barrierene?

Teknologigap

Kostnader

Etterspørsel

Infrastruktur

Sikkerhet

Omdømme
H
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Kartlegge og forstå barrierene Finne kostnadseffektive og virkningsfulle løsninger
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Verktøykassen; noen påvirker tilbudssiden og andre etterspørselssiden

Kilde figur: Menon Economics (2016): Utredning om insentiver/ordninger for risikoavlastning for innovative offentlige anskaffelser.  

Verktøykassen er stor. En grov oversikt er vist i figuren. Noen virkemidler påvirker tilbudssiden, mens andre påvirker

etterspørselssiden. Vi skiller mellom økonomiske virkemidler, dvs. virkemidler som direkte påvirker aktørenes

incentiver gjennom for eksempel støtteordninger, skattelette, osv. Tilrettelegging og informasjon kan omfatte offentlig

utbygging av infrastruktur, offentlige reguleringsplaner og standardisering. Med regulatoriske virkemidler mener vi

ulike offentlig pålegg og påbud m.v. Offentlige innkjøp, innovative som ordinære, er et virkemiddel som har vært

brukt mer og mer den senere tiden, der offentlige innkjøpsaktører bruker sin kjøper makt til å stimulere utvikling av

miljøvennlige alternativer.
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Virkemidler rettet mot teknologi og innovasjon bør tilpasses teknologienes modenhet

145
Kilde figur: Enova 

Som illustrert i figuren over bør virkemidler tilpasses teknologienes modenhetsgrad. I tidlig fase er støtte til teknologiutvikling,

pilotering osv. de mest aktuelle virkemidlene. Etter hvert som teknologiene modnes og nærmer kommersialitet, er

etterspørselsstimulerende mer aktuelle. Verdikjedene for hydrogen består av ledd med ulik grad av modenhet og forskjellig

potensial for kostnadsreduksjoner gjennom innovasjon og teknologiutvikling. Det betyr blant annet at en må ta i bruk ulike

virkemidler avhengig modenhetsgraden for de ulike delene.
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Kriterier for å velge gode virkemidler 

146

• Potensial
• Styringseffektivitet
• Sideeffekter
• Administrative 

kostnader
• Budsjettmessige 

virkninger

Faktorer i vurderingen av 
virkemidlene

Vi ønsker 
virkemidler som 
har høy effekt 

per krone

Målet for strategien
Nødvendige tiltak for 

å realisere målene

Barriere som hindrer 
at tiltakene 

gjennomføres

Virkemidler som retter 
seg mot å redusere 

eller fjerne barrierene
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Gode virkemidler reduserer barrierer for tiltak som kan bidra til å oppnå det 
overordnede målet

Det er viktig å skille mellom tiltak og virkemiddel, og å se disse i sammenheng: 

• Tiltak er faktiske endringer som vil bidra til å oppnå målet

• Virkemidler brukes for å redusere barrierer som hindrer at tiltaket realiseres  

• For å finne gode virkemidler er det avgjørende å: 

• Ha et klart formulert mål

• Ha en god oversikt over de aktuelle barrierene man forsøker å redusere med virkemiddelet  

147

Konvertere flest mulig 
tunge kjøretøy på norske 
veier til hydrogendrift

Støtte fyllestasjoner, fritak 
fra avgifter, offentlige 
innkjøp av kjøretøy

Mål Virkemidler

Dekarbonisere
tung veitransport 
i Norge

Tiltak

Mangler infrastruktur 
Ikke kommersielt å 
bygge fyllestasjoner
Dyrere lastebiler 

Barrierer

Eksempel
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Oppsummering av innspillene 49 aktører ga til OED og KLD 11. februar 2019 

Overordnet Virkemidler

• Det må settes klare mål for en helhetlig hydrogenstrategi –
uten mål er det vanskelig å finne fram til og prioritere 
virkemidler

• Hydrogenstrategien må begrunnes med 

• Hydrogen sin rolle i å nå klimamål

• Utvikle internasjonal konkurranseevne

• Forsvare verdien av gassressursene på sokkelen 

• En bør ikke sette elektrolyse og SMR/CCS opp mot 
hverandre - disse to alternativene teknologiene kan like 
gjerne være komplementære

• «Toget går nå» - Det begynner å løsne internasjonalt på 
hydrogenområdet

• Skala og oppskalering er viktig – se flere anvendelser i 
sammenheng for å utnytte skalafordeler

• Nødvendig med godt samarbeid mellom privat/offentlig, på 
tvers av myndighetsorganer og sektorer, i tillegg til 
internasjonalt samarbeid 

• Støtte til infrastruktur - tungtransport og maritimt. Dette vil 
utvikle hjemmemarkedet som er viktig for å utvikle 
internasjonal konkurranseevne. 

• Viktig å stimulere etterspørselen etter hydrogen.    

• Få etablert noen fullskala demonstrasjonsanlegg. 

• Viktig at pilotanlegg for transport og lagring av CCS på 
sokkelen blir realisert.

• Sikkerhetsproblematikk må det arbeides videre med, ikke 
minst innen maritim sjøtransport.

• Standardisering og regelverk er viktig og må på plass

• Eierdialogen med Enova må gjennomgås

• Det bør etableres et eget forskningsprogram for 
hydrogenteknologi

• Det bør etableres et universitetsprogram med fokus på 
hydrogen 
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Overordnet mål for norsk hydrogenstrategi

Med utgangspunkt i det arbeidet vi har gjort i denne studien kan et overordet mål for en norsk hydrogenstrategi 
formuleres på følgende måte: 

En norsk hydrogenstrategi bør reflektere en god balanse mellom å være realistisk og fremoverlent. Strategien skal 
være noe å strekke seg etter, men blir det for ambisiøst og urealistisk, mister strategien legitimitet. Den bør bygge på 
mål som gir retning og som innebærer klare prioriteringer. Prioriteringene bør bygge på Norges fortrinn både relatert 
til ressurser, kompetanse og aktørmønster.

150

Norge bør aktivt posisjonere seg på prioriterte områder for 
utviklingen av teknologi, testing av løsninger og 

forretningsmodeller for produksjon, transport, lagring, anvendelse 
og eksport av hydrogen.  
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Manglende skala hindrer i dag potensialet for kostnadsreduksjoner

151

• Markedet for grønt eller blått hydrogen er i dag svært begrenset av den enkle grunn at 
betalingsviljen i mange potensielle markedssegmenter ikke er stor nok sammenlignet 
med kostnadene. 

• Manglende infrastruktur er også en grunn til liten etterspørsel, eller til dels motsatt, 
tilgang på infrastruktur er beskjeden på grunn av manglende etterspørsel (det 
velkjente høna og egget)

• For å utvikle markedene for grønt og blått hydrogen må flere ting skje parallelt.  
Kostnadene må ned og etterspørselen må stimuleres, teknologien må utvikles videre 
slik at en kan skalere opp produksjonen gjennom hele verdikjeden.
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Innspill til mulige tiltak som kan bidra til å nå det overordnede målet
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Norge bør innen 2025 få etablert minst 3 fullskala 
verdikjeder for produksjon og anvendelse av hydrogen med 

kort vei til kommersialitet.

1. 

Hydrogen som drivstoff bør gjøres tilgjengelig og tas i bruk i 
transportsektoren i Norge på områder der hydrogen 

forventes å bli konkurransedyktig med andre 
drivstoffalternativer  

2. 

En betydelig andel av industriens hydrogenforbruk bør bli 
konvertert til grønt eller blått hydrogen innen 2030. 3. 

Norge bør posisjonere seg for å levere hydrogen på det 
internasjonale markedet basert på norske ressurser. 

Norge bør være et foregangsland for utvikling og 
kommersialisering av hydrogenrettede teknologiløsninger 
på områder der norsk kompetanse og erfaring står sterkt, 

herunder bruk av hydrogen som innsatsfaktor i produksjon 
av syntetiske produkter

4. 

5. 

Norge må bidra til standardisering og sertifisering ettersom dette vil redusere kostnader. Dersom 
det norske virksomheter gjør blir en standard internasjonalt vil dette gi dem en konkurransefordel. 

Generelt 
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Norge bør innen 2025 få etablert minst 3 fullskala verdikjeder for produksjon og 
anvendelse av hydrogen med kort vei til kommersialitet

Tiltak 1

• Det arbeides med planer mange steder i landet med å etablere 
verdikjeder for produksjon, f.eks. knyttet til småkraft- eller 
vindkraftutbygging. 

• Det er flere verdidrivere for at hydrogenproduksjon i Norge allerede i 
dag kan gi betydelig samfunnsnytte. Noen eksempler: 

1. Hydrogenbruk kan frigjøre ressurser fordi man unngår svært dyre 
infrastrukturinvesteringer

2. Ved oppkobling mot fjernvarmeanlegg kan man utnytte varmen fra 
elektrolyseprosessen

3. Hydrogen kan leveres til hydrogenfartøy og fyllestasjoner for 
veitransport etter hvert som infrastrukturen bygges ut

4. Det er også et potensielt marked for hydrogen i oppdrettsnæringen, 
som energiforsyning til basestasjoner og ikke minst til den 
kraftintensive industrien. 

1. Innovasjon Norge, Enova og Norges Forskningsråd har gjennom 
Pilot E ordningen helt nylig invitert norsk industri til å søke 
midler for støtte til å etablere verdikjeder for hydrogen. Dette 
tiltaket har allerede blitt prioritert gjennom det eksisterende 
virkemiddelapparatet i Norge.

2. Norge bør etablere flere piloter, demonstrasjonsanlegg og 
testarenaer for ulike anvendelsesområder for hydrogen. En  
testarena for bruk av hydrogen til fergedrift og hurtigbåter er 
allerede i ferd med å bli etablert. Men det finnes andre 
områder der Norge kan legge til rette for uttesting av nye 
løsninger. For eksempel kan det norske kortbanenettet 
tilrettelegges for uttesting av fly med alternative drivstoff, 
herunder hydrogen. 

BEGRUNNELSE AKTUELLE VIRKEMIDLER
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Hydrogen som drivstoff bør gjøres tilgengelig og tas i bruk transportsektoren i Norge på 
områder der hydrogen forventes å bli konkurransedyktig med andre drivstoffalternativer  

Tiltak 2

• Hydrogen er ofte velegnet som drivstoff der 
batteridrift ikke er aktuelt eller mindre velegnet. 

• Infrastruktur er avgjørende for å kunne ta i bruk 
hydrogen som drivstoff. 

• Et grunnleggende spørsmål er om utbyggingen bør 
skje i forkant eller etterkant av tilgjengelighet av 
aktuelle transportmidler. 

• Offentlig støtte til bygging av infrastruktur er 
allerede på plass gjennom Enovas 
hydrogeninfrastrukturprogram. 

• Likevel har tempoet i utbyggingen til nå vært 
beskjedent. En mulig forklaring kan nettopp være 
at Norge mangler en omforent plan om hvordan 
infrastrukturen skal bygges ut og finansieres.

1. Trappe opp ambisjonsnivået for infrastrukturbygging, med en trinnvis utvikling,  for 
å sørge for at man vinner erfaring og får mulighet til å ta høyde for usikkerheten for 
når markedet for hydrogendrift tar av. Det bør lages en fremdriftsplan der en klargjør 
lokalisering og ønsket fremdrift. 

2. En opptrapping av ambisjonsnivået kan gjøre det aktuelt at det etableres en egen 
enhet, gjerne organisert som et selskap, som får som ansvar å planlegge og eventuelt 
bygge ut infrastrukturen i en tidlig fase. Det er viktig å finne en hensiktsmessig 
ansvarsfordeling mellom statlige og private aktører, i tillegg til hvilken rolle lokale og 
regionale myndigheter bør spille i planleggingen av utbygging av infrastrukturen. 

3. Et CO2-fond for næringslivets transporter er et virkemiddel som gir næringslivet 
incentiver til å velge kjøretøy med alternativt drivstoff, herunder hydrogen. Dette er 
et virkemiddel som passer godt i en fase der infrastruktur for hydrogen gradvis bygges 
ut. Det har vært dialog mellom næringslivet og NHO om å etablere et slikt CO2-fond, 
men ordningen er foreløpig lagt på is. I forbindelse med å utforme en 
hydrogenstrategi anbefaler vi at arbeidet med å fremforhandle et CO2-fond 
gjenopptas. 

4. Norske myndigheter bør vurdere å forlenge avgiftslette for hydrogendrevne 
personbiler inntil teknologien har nådd samme modenhetsgrad som elbiler.  

BEGRUNNELSE AKTUELLE VIRKEMIDLER
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En betydelig andel av industriens hydrogenforbruk bør bli konvertert til grønt eller blått 
hydrogen innen 2030. 

Tiltak 3

• Norsk industri er i dag den største forbrukeren av hydrogen og 
representerer dermed en potensiell mottaker av grønt eller blått 
hydrogen. 

• Det bør derfor skapes en etterspørsel etter grønt eller blått hydrogen 
i norsk industri. 

• En stor del av norsk industri er eksponert for sterk internasjonal 
konkurranse og har dermed begrensede muligheter for overvelte
økte kostnader i prisene. Det vil stille krav til at hydrogen kan selges 
til industrien til akseptable prisbetingelser. 

1. Et mulig virkemiddel er at myndighetene inngår frivillige 
avtaler med industrien der aktuelle industribedrifter forplikter 
seg til å erstatte grått med grønt eller blått H2 mot å oppnå 
fordeler på andre områder. Næringsorganisasjoner kan også 
være en naturlig motpart i slike avtaler. 

2. Grønn merking av produkter er et tiltak som kan bidra til 
høyere betalingsvilje og dermed mulig for produsentene å få 
betalt hele eller deler av ekstrakostnadene for å bruke 
klimavennlige alternativer i produksjonsprosessene. For 
internasjonalt konkurranseutsatte produkter er et slikt tiltak 
avhengig av at grønn merking blir implementert internasjonalt. 

BEGRUNNELSE AKTUELLE VIRKEMIDLER

Et mulig virkemiddel er kvoteregulering av bruken av grå hydrogen. En slik ordning vil innebære at industrielle brukere gis kvoter for hvor mye grå 
hydrogen som kan anvendes. Hvis bruken av grå hydrogen overstiger tildelte kvoter vil industrien ilegges et straffegebyr. Antall kvoter som industrien 
tildeles gratis gradvis reduseres over tid etter hvert som blått eller grønt hydrogen gjøres tilgjengelig til overkommelige priser i markedet. For industri 
som er eksponert for internasjonal konkurranse kan en ensidig norsk kvoteregulering i verste fall gjøre at industrien flytter og det oppstår 
karbonlekkasje. Vi antar at det foreløpig er uaktuelt å introdusere et slikt virkemiddel. 

VIRKEMIDDEL TIL VURDERING
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Norge bør posisjonere seg for å levere hydrogen på det internasjonale markedet basert 
på norske ressurser. 

Tiltak 4

• Norge som stor energinasjon må avklare hvordan ressursene bør 
anvendes og eksporteres. Det er ønskelig å maksimere det 
samfunnsøkonomiske overskuddet, og markedet vil langt på vei gi 
signaler om hva som er den mest lønnsomme anvendelsen, men 
norske myndigheter kan påvirke valgene som gjøres både gjennom 
sin rolle som eier av infrastruktur, regulator og konsesjonsmyndighet. 

• En mulig langsiktig utfordring for norske gassressurser er at markedet 
gradvis eroderer på grunn av overgang til fornybare alternativer. 
Produksjon av blått hydrogen basert på norsk gass i kombinasjon 
med CCS kan bli en måte å utnytte norske gassressurser på innenfor 
rammen av en europeisk nullutslippssamfunn. For norsk verdiskaping 
i et langsiktig perspektiv kan det vise seg å bli et svært viktig 
spørsmål. 

• Når det gjelder fremtidige muligheter for å produsere blå hydrogen 
må en avklare om det er best å transportere gass gjennom 
gasstransportanlegget på norsk sokkel eller om hydrogenet bør 
produseres i Norge og transporteres til markedet, enten gjennom en 
re-klassifiserte rørledninger på norsk sokkel eller på skip. 

1. Blått hydrogen forutsetter at CO2-gassen lagres gjennom en 
verdikjede for CCS. Å få etablert en transport- og 
lagringsløsning for CO2 på norsk sokkel som kan ta imot CO2 
fra norskprodusert blått hydrogen, vil være et sentralt 
virkemiddel i arbeidet med å posisjonere norsk gass som et 
aktuelt råstoff for fremtidige hydrogenleveranser. 

2. Eksport av blått hydrogen har behov for infrastruktur for 
transport. Det er viktig at arbeidet med å klargjøre de tekniske 
og økonomiske forutsetningene for at deler av 
gasstransportsystemet på norsk sokkel kan reklassifiseres for 
hydrogen videreføres.

3. Norske aktører, inklusiv relevante norske myndighetsorganer, 
bør engasjere seg i relevante internasjonale fora for å sikre at 
blått og grønt hydrogen sidestilles i aktuelle markeder.

BEGRUNNELSE AKTUELLE VIRKEMIDLER
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Norge bør være et foregangsland for utvikling og kommersialisering av hydrogenrettede 
teknologiløsninger på områder der norsk kompetanse og erfaring står stekt, herunder 
bruk av hydrogen som innsatsfaktor i produksjon av syntetiske produkter

Tiltak 5

• Norge har et sterkt kompetansemiljø innen utvikling av 
teknologi og løsninger rettet mot ulike deler av 
hydrogenområdet. Vi har identifisert rundt regnet 100 
private og offentlige aktører som har 
hydrogenaktiviteter som en del av prosjektporteføljen. 
Vi er særlig sterke på det maritime området der 
hydrogendrevne ferger og hurtigbåter er under 
utvikling, men også innen elektrolysører, fyllestasjoner 
og lagertanker for hydrogentransport. Det er likevel 
grunn til å spørre om vi er gode nok i å 
kommersialisere de teknologiene det arbeides med. 

• Vi har erfaring blant annet fra offshoreindustrien som 
viser hvilken betydning et aktivt hjemmemarked har for 
å utvikle internasjonal konkurransekraft. Virkemidler 
for å stimulere hjemmemarkedet vil derfor ha 
betydning for fremtidige eksportmuligheter. 

1. Innovative offentlige anskaffelser (IOA) ble benyttet da Statens Vegvesen gikk til 
innkjøp av en hydrogenferge. Ettersom IOA har vist seg å være et effektivt 
virkemiddel mener vi at IOA med fordel kan benyttes videre for å sikre utvikling 
av hydrogenteknologi og –løsninger. 

2. Ordinære offentlige anskaffelser er et virkemiddel som når bredere enn 
innovative offentlige anskaffelser. Det dreier seg om å anvende offentlig 
kjøpermakt i forbindelse med offentlige anskaffelser. Det er i så måte et 
virkemiddel som egner seg for å stimulere oppbygging av et marked på områder 
der teknologien er tilgjengelig og befinner seg i tidlige kommersialiseringsfaser. 

3. Kompetanseutviklingen og innovasjonsevnen for hydrogenteknologi kan også 
stimuleres ved at det etableres dedikerte forskningsprogram og at 
hydrogenteknologi tas inn som et fagområde på ett eller flere universiteter. 

4. Ved å trappe ytterligere opp vektleggingen på hydrogenteknologi kan det være 
en ide å tilrettelegge for at internasjonale bedrifter etablerer FoU-aktivitet i 
Norge. Det kan dreie seg om å gi incentiver til samlokalisering av 
teknologibedrifter ved å investere i relevant infrastruktur for testing og 
pilotering av teknologier.

BEGRUNNELSE AKTUELLE VIRKEMIDLER
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CLIMIT

CLIMIT

Eksisterende virkemiddelapparat 

*Pilot-E er et samarbeid mellom Forskningsrådets ENERGIX, Innovasjon Norges Miljøteknologiordning og Enova. 

Offentlige innkjøp

Eksperimentell 
utvikling/Pilotering/

demonstrasjon

FoU

Infrastrukturstøtte

Avgiftspolitikk

Andre 
etterspørsels-
rettede tiltak

VirkemiddelReformering CCS/CCSU
Transport og 

lagring
Kraft- og 

varmesektoren
Transport-
sektoren

Industrielle 
prosesser

Elektrolyse

Pilot-E*

ENERGIX ENERGIX ENERGIX ENERGIX ENERGIX
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Pilot-E skal støtte tre hydrogenprosjekter og satser videre på 𝐻2 i 2019-utlysningen 

På tampen av 2018 offentliggjorde 
Pilot-E årets tildelinger. Seks 

prosjekter skal gis støtte. Totalt 107 
MNOK fordeles mellom maritim 

transport og industri. 
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Kilder: https://www.enova.no/pilot-e/utlysningen-fra-pilot-e-er-publisert/, 
https://www.enova.no/pilot-e/tilsagn-gjennom-pilot-e-i-2018-er-klare/

71
MNOK

36
MNOK

Maritim transport Industri Havyard Group ASA er en av 
bedriftene som mottar støtte. Ved å 
kombinere batterier og hydrogen-
brenselsceller skal de prøve å få til 
utslippsfri drift i verdensarvfjordene 
og i deler av Kystruta. 

Samskip AS støttes for sitt prosjekt der de 
skal utvikle og realisere lønnsom container-
transport på sjø med hydrogen og 
brenselsceller som gir utslippsfri framdrift 

Yara og Nel får støtte til prosjekt vedr. grønn 
mineralgjødsel. Dette skal de oppnå ved 
hydrogenproduksjon fra fornybare kilder.  

+

Pilot-Es utlysning for 2019 etterlyser flere hydrogenprosjekter: «PILOT-E utlyser 120 millioner til prosjekter som tar for seg 
en helhetlig leveransekjede for hydrogen eller innovative løsninger for utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet». 

https://www.enova.no/pilot-e/utlysningen-fra-pilot-e-er-publisert/
https://www.enova.no/pilot-e/tilsagn-gjennom-pilot-e-i-2018-er-klare/
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Storbritannia STORBRITANNIA
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Storbritannia ser på hydrogen for å oppnå avkarbonisering av varmesektoren

163
Kilder: *Department for Business, Energy and Industrial Strategy (2018): Clean Growth – Transforming Heating. Overview of Current Evidence,
Committee on Climate change (2018): Hydrogen in a low-carbon economy.   

• UK skal avkarbonisere varmesektoren som i dag står for over 1/3 av totale 
klimagassutslipp 

• For å oppnå dette har BEIS* en tredelt tilnærming: 
1. Redusere etterspørselen etter varme
2. Kortsiktig økning i bruken av lavkarbonvarme 
3. Utvikle et langsiktig rammeverk for å oppnå full avkarbonisering 

• Elektrifisering er sentralt, men vil sannsynligvis ikke være tilstrekkelig for å oppnå 
fullstendig avkarbonisering. 

• Både hydrogen og bioenergi er aktuelt. 
• Hydrogen kan spille en rolle både på kort og lang sikt. 

Kort sikt: blande inn en andel hydrogen
Lang sikt: hydrogen kan fullstendig erstatte naturgass 
(nasjonalt eller regionalt)

I følge CCC (2018) er det to grunner 
til å kortsiktig innføre hydrogen ved 

å blande hydrogen i eksisterende 
naturgassinfrastruktur. Dette vil gi 
utslippsreduksjoner på kort sikt. I 
tillegg vil det føre til viktig læring, 

som er avgjørende for å oppnå det 
langsiktige målet. 
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Program: 
Hy4Heat

Ser på om det er mulig å erstatte 
naturgass med hydrogen i bygg, og 
hvilket potensiale det har i å 
avkarbonisere varmesektoren. 
Programmet har spesielt fokus på 
sikkerheten ved bruk av hydrogen i bygg.

Det er særlig tre områder BEIS fokuserer på vedr. hydrogen i varmesektoren

Bruk av hydrogen i bygg Potensiale i industrielle prosesser

164

Produksjon av hydrogen 

Kilder: https://www.hy4heat.info/about-us/, BEIS (2018): Hydrogen Supply Programme. Programme Guidance Notes, BEIS (2018): Industrial
Fuel Switching Competition: Phase 2. Programme Guidance Notes 

Program: 
Hydrogen Supply 
Competition

Støtter 
lavutslipps-
produksjon av 
hydrogen

• SMR + CCS

• Elektrolyse 
eller andre

Program: 
Industrial Fuel 
Switching 
Programme. 

Prosjekter som kan 
få støtte må 
omhandle bytte til 
elektrisitet, 
biomasse eller 
hydrogen. 

• Infrastruktur 
for import av hydrogen

• Lagring av hydrogen

• Etc. 

Prosjekter som omhandler bytte til  
biometan, syntetisk metan, bruk av CCUS 
eller energieffektivisering får ikke støtte i 
dette programmet. 

https://www.hy4heat.info/about-us/
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Storbritannia TYSKLAND
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▪ National Innovation Program I (2008-2016) & National Innovation Program II (2016-2026)

› Forskningstilskudd og RD&E-støtte in fase 1, markedsaktivering for fase 2

› >30 pilotprosjekter, >20MW P2G installert, 43 hydrogenfyllestasjoner (2017)

▪ BMWI (Ministry for the Economy and Energy) skal lansere et strategidokument snarlig (annonsert november 2018)

› Her forventes en fjerning av juridiske og regulatoriske usikkerheter i markedet (f.eks. skattefritak, klarhet rundt 
biogass, priority dispatch for re-elektrifisert P2X osv.) og at man vil gi incentiver utover hydrogen i 
transportsektoren

▪ <10 % hydrogen blending er tillatt i det tyske gassnettet

▪ Tyskland har den mest omfattende støttemekanismen for FC micro-CHP-systemer i EU. I tillegg skal et dedikert 
program (KfW433) støtte kjøp av stasjonære brenselsceller opp til 5 kW.

Tysklands politiske hydrogenagenda 

166
Kilder: Energate (2019): Bund Arbeitet an Wasserstoff-strategie, HyLaw (2019), https://www.hylaw.eu

TILTAK FOR Å FÅ HYDROGEN PÅ MARKEDET I TYSKLAND
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▪ Hydrogenproduksjon er unntatt fra å betale avgift for fornybar energi (EEG levy) dersom re-elektrifisert (direkte 
eller tilknyttet gassnettet).   

▪ Mulighet for EEG reduksjon/unntak for energiintensiv industri (§ 64 EEG). 

▪ Energiproduserende industri (Produzierendes Gewerbe) er unntatt fra å betale elektrisitetsskatt (§ 2, 3 & 9 
StromStG)

▪ Parallelt med arbeidet om en ny hydrogenstrategi kan det komme endringer i reguleringen av nettariffer, varme og 
transport.

▪ Koalisjonsavtalen refererer til hydrogen, f.eks.: “[…] change the regulatory framework, so that «green hydrogen» 
[…] be utilized as a fuel or for the production of conventional fuels»

Regulatorisk status quo i Tyskland
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NOW-GmbH (2019), https://www.now-gmbh.de/content/service/3-publikationen/1-nip-wasserstoff-und-
brennstoffzellentechnologie/indwede-studie_v04.1.pdf

DET KAN KOMME ENDRINGER I REGULERINGEN TIL FORDEL FOR HYDROGEN 
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Tysklands National Innovation Program – Fase I og plan for fase II

3 mål: German technology lead, accelerated development, strengthened industry

169

Støtte (m€) Grunnforskning Anvendt FoU
Demonstrasjons-

prosjekter

Markeds-

aktivering

Support 

activities
Totalt

Transport 44 471 238 - 0 754

Household Power 4 165 33 13 9 223

Special Markets 4 109 40 3 - 152

Industri 8 32 76 - 1 120

Transversal Topics 6 67 1 - 8 83

H2 -produksjon 5 18 30 - 2 55

Totalt 71 863 418 16 21 1415

Fase II: Plan om å vri støtten mot 
markedsaktiveringsprosjekter

~50% fra staten, 
~50% fra industrien; 

Likt støtte beløp planlagt 
for 2016-2026 

2016-2019: Fordeling av € 250m, 
Tysk strategi skal offentliggjøres
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Tyskland – Scenarioer for en hydrogenfremtid

1. «Coal Commission»: Planer om å styrke kullregioner gjennom subsidier og nye 
energialternativer, som f.eks. «hydrogen champions»

2. NOW-GmbH (industry-politics cooperation) studie: 1-2 GW elektrolysekapasitet innen 
2025 er mulig, mer gjennom målrettede subsidier og unntak fra alle 
elektrisitetsskatter og –avgifter. 

▪ 100 hydrogenfyllestasjoner innen 2020 uavhengig av hvor raskt kjøretøy med 
hydrogenbrenselsceller vokser, opptil 1000 innen 2030

3. dena-Leitstudie: 15GW elektrolysekapasitet innen 2030, opptil 169 TWh etterspørsel 
innen 2050
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Kommission-WSB (2019), Abschlussbericht; NOW-GmbH (2018), https://www.now-gmbh.de/content/service/3-publikationen/1-nip-
wasserstoff-und-brennstoffzellentechnologie/indwede-studie_v04.1.pdf, DENA (2018), https://www.dena.de/themen-
projekte/projekte/energiesysteme/dena-leitstudie-integrierte-energiewende/

20 MW/a capacity additions

<800 €/kW CAPEX

1-5 GW/a

<500 €/kW CAPEX

250-500 MW/a

<650 €/kW CAPEX

Hydrogenutvidelse & 
markedsutviklingsmål

2019-20 2025 2030
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Storbritannia NEDERLAND

171



THEMA Consulting Group

Nederlands Klimaatakkoord (offentliggjort desember 2018)

▪ Grønn H2 -produksjon av 500 MW elektrolysekapasitet innen 2025

▪ 3-4 GW innen 2030: CAPEX-reduksjon til 350 €/kW

▪ Faser og mål fram mot 2030:  
› 2019-2021: Forberedende program for utrulling av hydrogen med de pågående initiativene og prosjektene 

som utgangspunkt. Det vil bli gjort en evaluering og man vil definere mål for de neste fasene. Ved utgangen av 
2021 vil man bestemme endelig design for oppfølgingsfasen og omfanget av oppskaleringen etter 2030. 

› 2022-2025: Basert på resultatene fra den første fasen vil man, gitt at kostnadsreduksjonen av elektrolyse og
engasjementet fra de involverte partene gir tilstrekkelig grunnlag for dette, skalere opptil 500 MW installert 
elektrolysekapasitet hvis mulig, i kombinasjon med utviklingen av hydrogenetterspørselen og regional 
infrastruktur, og sammenkobling av de ulike klyngene. I 2025 vil man beslutte endelig utforming av 
oppfølgingsfasen. 

› 2026-2030: Oppskalering til 3-4 GW installert elektrolysekapasitet, kobling til lagringslokasjoner, utvidelse av 
infrastruktur, gitt ytterligere vekst innen fornybar elektrisitet. 

▪ Regjeringen bidrar med rundt € 30-40 millioner per år ekstra for demonstasjonsfasiliteter og piloter fra  
the Climate envelope for industry and electricity, via eksisterende ordninger og finansieringsmuligheter 
der det er mulig
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Ontwerp van het Klimaatakkord: https://www.klimaatakkoord.nl/binaries/klimaatakkoord/documenten/publicaties/2018/12/21/ontwerp-
klimaatakkoord/Ontwerp+van+het+Klimaatakkoord_compleet_web.pdf

https://www.klimaatakkoord.nl/binaries/klimaatakkoord/documenten/publicaties/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord/Ontwerp+van+het+Klimaatakkoord_compleet_web.pdf
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Finansieringsordninger i Nederland

Nederlandske Enterprise Agency (RVO) støtter hydrogenpiloter (€3.88m in 2018) og har 
introdusert en støtteordning hvor hydrogenprosjekter kan oppfylle kriteriene for støtte:

▪ CO2-reduksjonsindustri, inkludert resirkulering, CCUS, infrastruktur (~ € 24 millioner i budsjett)

▪ Prosjekter som omhandler fleksibilitet i elektrisitetstilbudet, inkludert bruk av hydrogen (€ 33 millioner 
i budsjett)

▪ Innovasjon vedr. husholdninger, nabolag og bygninger uten gass (€ 15 millioner i budsjett)

▪ Integrasjon av storskala bærekraftig energiproduksjon (€ 10 millioner i budsjett)

173
RVO (2019), https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidies-energie-innovatie-topsector-energie & RVO (2019), 
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidies-energie-innovatie-topsector-energie/subsidie-waterstof-pilotregeling 
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Bestemte planer for hydrogenøkonomien i Nord-Nederland

174
NIB (2018), http://verslag.noordelijkeinnovationboard.nl/uploads/bestanden/dbf7757e-cabc-5dd6-9e97-16165b653dad/3008272975/NIB-
Hydrogen-Full_report.pdf

600 MW offshore vind
Ingen elektrolysekapasitet

1 fyllestasjon
4 tunge kjøretøy

4.6 GW vind
Far offshore wind
3 GW elektrolyse

15 solar-hydr-områder
Ytterligere pipeline 

extension
~100000 biler

3.6 GW vind
~1 GW elektrolyse

1 GW gassifisering av 
biomasse

Pipeline-utvidelse til
Ruhr-området

10 fyllestasjoner
>30000 biler

1.6 GW vind
480 MW elektrolyse

8 fyllestasjoner
Hydrogen pipeline til
Rotterdam, Limburg
>1000 biler, 60 HVs

▪ Overordnet planlagt investering:

› € 15-20 mrd til produksjon (inkl. offshore vind)

› € 1-1.8 mrd til markedsutvikling

› € 0.7-2 mrd til infrastruktutvikling

› € 0.8-1.2 mrd til samfunnet (hovedsakelig
offentlig transport)

I dag 2021 2025 2030
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Storbritannia EU
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Hvor står hydrogen på EUs agenda?

▪ Nytt push for hydrogen som del av Europas energiframtid: 
Signering av Hydrogen Initiative av 27 medlemsland (ikke UK) og Sveits i 
September 2018, i tillegg til mange bedrifter og organisasjoner. 

▪ Initiativet skal gi økt samarbeid når landene undersøker hydrogens 
potensiale.

▪ Initiativet er imidlertid ikke-bindende

▪ Ellers er hydrogen ikke nevnt eksplisitt i de fleste direktiver. 
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Kilde: Federal Ministry Republic of Austria (2018): The Hydrogen Initiative. 
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Horizon 2020: FCH JU og FCH 2 JU

▪ FCH JU og FCH 2 JU under Horizon 2020 gir støtte til 
felles forskningsprosjekter. 

▪ Innen 2018 støttes 227 prosjekter med totalt 844 M€, 
årlig budsjett +/- 100 M€

▪ Programmet lanserte et Hydrogen Roadmap i 2019

▪ Målet er å innen 2020 demonstrere FCH-teknologiers 
verdi ved å: 

▪ redusere produksjonskostnader

▪ øke effektiviteten og varigheten

▪ demonstrere storskala gjennomførbarhet

▪ redusere bruken av «kritiske» råmaterialer. 

▪ To hovedforskningsområder: 

▪ Transport

▪ Energisystem

▪ Cross-cutting forskningsaktiviteter mellom dem 
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Kilder: https://www.fch.europa.eu/, FCH JU: Project Haelolus. Hydrogen-Aeolic Energy with Optimised electrolysers Upstream of Substation. 
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (2019): Hydrogen Roadmap Europe. A Sustainable Pathway for the European Energy Transition. 

▪ Programmet støtter bla lagring av energi fra 
vindkraft i hydrogen i Finnmark gjennom 
HAEOULUS-prosjektet. 

▪ Prosjektet skal utvikle og prøve ut ny 
teknologi for hydrogenproduksjon basert på 
vindkraft 

▪ EU finansierer 5 av 6,9 millioner euro. 

▪ Varanger Kraft Hydrogen ble opprettet i 2019. 
Selskapet ønsker å bli Norges største CO2-frie 
hydrogenprodusent innen slutten av 2019. 

https://www.fch.europa.eu/
https://www.fch.europa.eu/project/hydrogen-aeolic-energy-optimised-electrolysers-upstream-substation
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