
Verktøykasse
- eller hvordan legge til rette for gode hydrogenprosjekt



Hvordan vurdere grønne 
hydrogenprosjekter?

Ulike aspekter man må ha oversikt over:

• Markedsmuligheter

• Produksjonsmuligheter

• Lønnsomhetsvurderinger

• Sikkerhet og arealbehov

• Utslippsreduksjon



Hydrogen - kort oppsummering

• Energibærer – altså en måte å lagre energi på.

• Gass, men kan også omgjøres til flytende form.

• Små molekyl stiller ekstra strenge krav til utforming av 
lagringsmedium, men ellers håndteres den som annen 
gass.

• Høy energitetthet og lav vekt, rask fylling/bunkring er 
egenskaper der hydrogen skiller seg fra f.eks. batteri.

• Kan produseres på flere måter, men mest vanlig er fra 
elektrolyse (spalting av vann) og gassreformasjon.



Hydrogenproduksjon 400 000 Tonn

Industri 3 TWh

Transport Land 5TWh

Transport Sea 2 TWh

Eksport 10 TWh

SolBølge/tidevann

SmåkraftVind

Vannkraft 18TWh

Verdikjeden i Norge

Lokalprodusert energi 2TWh



Et hydrogenprosjekt består av

• Investering
Teknologi som bruker H2  (biler, lastebiler etc.)
Infrastruktur som gjør bruk av H2 mulig (fyllestasjoner etc.)
Produksjonsutstyr (elektrolysør)

• Drift

Kan virke banalt, men de ulike elementene finansieres ulikt og har ulike 
interessenter, fra f.eks. Enova. 

Det finnes også ulike forretningsmodeller for de ulike elementene, f.eks. for 
produksjon av hydrogen. 

Dvs. at ikke hele investeringen må tas av en aktør.



Markedsmuligheter
Transport

Maritim (skip, hurtigbåter, ferger, havbruks- og fiskebåter)

Land (lastebil, buss, anleggsmaskiner, tog)

Industri

Innsatsmiddel (eks. TiZir i Tyssedal) – kan erstatte karbon i enkelte industriprosesser og eliminere utslipp fra 
prosessen.

Innblanding i gass – kan blande inn 2-10% i gass for å redusere CO2-utslipp ved brenning.

Eksport

LH2 – flytende H2  (tilsvarer LNG).

Ammoniakk 

Annet

Energilagring – f.eks. produsert av variabel kraft man ellers ikke får ut på nettet.

Nødaggregat 

Vi er på jakt etter et marked som har et jevnt stort og forutsigbart forbruk.

Snakk med storforbrukerne i din kommune/region!

Se kapittel 4.3 i rapporten «Kartlegging av hydrogenmuligheter i Sogn og Fjordane» for eksempler og detaljerte forklaringer. 



Produksjonsmuligheter 

Direkte fra nett
Utenfor nett 

Vindparker/solstrøm
Småkraftverk 

Annet (ikke elektrolyse)
Biprodukt fra industriproduksjon (f.eks. silisium)

Se kapittel 4.1 i rapporten «Kartlegging av 
hydrogenmuligheter i Sogn og Fjordane» for eksempler og 
detaljerte forklaringer.



Lønnsomhetsvurderinger

Hvor mye hydrogen trenger det markedet?

Er hydrogenbehovet jevnt og forutsigbart?

Hvor langt må hydrogenet transporteres?

Er den lokale nettkapasiteten tilstrekkelig?

Hentes energien til produksjon fra nettet eller lokal kraft?

Hvilken infrastruktur må på plass?

Kan man selge oksygenet? Kan spillvarmen brukes?

Hvilket trykk/form av hydrogen trenger brukergruppen?

Hva er dieselkostnaden nå – og framover?

Hva er konverteringskostnaden for brukeren?



Sikkerhet, regelverk og arealbehov

Hva er den største hydrogenmengden som skal lagres og 
produseres  til en hver tid?

Hvilken aktivitet skal utføres? 

Skal hydrogenet overføres fra en enhet til en annen?



Utslippreduksjon

Hvor mye fossilt drivstoff  erstatter hydrogenet?

Se kapittel 4.2 i rapporten «Kartlegging av 
hydrogenmuligheter i Sogn og Fjordane» for eksempler og 
detaljerte forklaringer.



Begynn alltid med 
å identifisere og 

kvantifisere

markedet!



MENGDE
Hvor stort er det lokale markedet/energibehovet?

Hvor forutsigbart og jevnt er det lokale behovet?

Viktig å få avsetning lokalt på størst mulig andel av hydrogenet som 
produseres.

Storskala produksjon er billigere enn småskala.

Lokal produksjon bør tilpasses lokal hydrogenbruk.



Hvor mye H2 trenger mitt marked?
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Hvor mye H2 trenger mitt 
transportmarked?
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Hvilken elektrolysør passer 
forbruket?
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Hvilken elektrolysør passer 
forbruket?
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Hvor mye H2 trenger mitt 
tranpsportmarked?

Omregning fra diesel til H2

Tommelfinger-regel:

Ca. 5 liter diesel = 1 kg H2  (100% H2)

Virkningsgrad relevant, må etterprøves.



Hvor mye H2 trenger mitt marked?

Se kapittel 4.3 i rapporten «Kartlegging av 
hydrogenmuligheter i Sogn og Fjordane» for flere 
eksempler og detaljerte forklaringer.



LOKASJON
Hvor er markedet geografisk?

Må hydrogenet transporteres?

Er det billigere å produsere lokalt enn å transportere hydrogenet?

Brukerne bør komme til hydrogenstasjonen og ikke omvendt, det 
løper store kostnader ved transport av hydrogen



Hvor mye H2 kan jeg produsere?

Tilgjengelig kraft

Begrensinger i nett

Årstidsvariasjoner i lokal kraft

Redundans i nettet.

Se kapittel 4.1 i rapporten «Kartlegging av 
hydrogenmuligheter i Sogn og Fjordane» for eksempler og 
detaljerte forklaringer.



Hva er produksjonskostnaden?

Hva er kWh-prisen?

Er anlegget på nett/utenfor nett?

Skal hydrogenet transporteres?

Skal gassen omformes (til flytende, komprimeres, 
ammoniakk etc.)

Hvor stor elektrolysør trenger du for å dekke det lokale 
forbruket?

Hvor mye av oksygenet kan du selge?



Investeringer og driftsutgifter
• Investeringer: 

Elektrolysør, reinvestering i brenselsceller, lagring, fyllestasjon med lagring og to typer 
trykk, prosjektering, kabling, tilkoblingsutgifter til transformator, oppkobling og 
igangsetting av elektrolysør

• Årlige kraftutgifter: 

strømkjøp, nettleie, redusert el-avgift (0,48 øre per kWh)

• Øvrige driftsutgifter: 

Hus/tomteleie, lønn, kjølevann, drift og vedlikehold av elektrolysør og drift av H2-stasjon 
(også drift av oksygenanlegg om aktuelt)

• Finansielle kostnader: 

avskrivning på initiell investeringskost. Elektrolysør og stasjon, avskriv. Reinvestering, 
rentekostnader og investoravkastning på samme komponenter     



Investeringer og driftsutgifter
H2/dag 80-200 kg 300-600 kg 1 tonn

Investeringsbehov* 10-15 mill NOK 17-25 mill NOK 27-29 mill NOK

Investeringsbehov

u/Enova*

17-23 mill NOK 28-40 mill NOK 44-46 mill NOK

Årlige kraftutgifter 0,9-1,7 mill NOK 2,9-6,3 mill NOK 9,8 – 10,0 mill NOK

Øvrige driftsutgifter 1,1-1,4 mill NOK 1,3-1,8 mill NOK 2,4 – 2,6 mill NOK

Finansielle kostnader 1,4-1,7 mill NOK 1,7-2,6 mill NOK 3,1-3,3 mill NOK

Totalt 3,4 – 4,6 mill NOK 5,9 – 10,6 mill NOK 15,3 – 15,9 mill NOK

*Elektrolysøren utgjør omtrent 50 prosent av investeringsbehovet



Fordeling av driftsutgifter ved ulik 
størrelse på elektrolysør



Støtteordninger

• Innovasjon Norge og Miljøteknologiordningen (merkostnader)

• ENOVA (merkostnader)

• Forskningsrådet

• Klimasats

• Fylkeskommunen

• Skattefunn

• Innovasjonsrammen i klynger

• DOGA

• EU-prosjekt H2020/Interreg etc.

• Lokale og regionale fond



Støtteordninger, ENOVA
Eksempler

Fullskala innovativ energi- og klimateknologi

Ny innovativ teknologi og løsninger som ikke ennå er kommersialisert. 

Batteri og hydrogen i skip faller fint inn under denne. 

Støtte 50% av merkostnad, altså det det koster ekstra for å installere ny teknologi.

Støtte til energititak i skip

Beste tilgjengelige teknologi i markedet, evt. introduksjon av ny teknologi.

Ikke noen krav til innovasjon, men innovative løsnninger kan utløse 10% mer støtte.

Støtte 30%-50% av merkostnader for små bedrifter (aktørene i faller vel godt innenfor kravene for det).

10% + innovasjonstillegg

Inntil 40% støtte til infrastruktur (ikke noe innovasjonstillegg her)

Det siste programmet har et «søsterprogram» som heter Energitiltak i landtransport og som vil være relevant for 
evt. hydrogenlastebiler. Støtter også produksjonsinfrastruktur.

https://www.enova.no/bedrift/industri-og-anlegg/ny-teknologi-i-industri-og-anlegg/fullskala-innovativ-energi--og-klimateknologi/
https://www.enova.no/bedrift/transport/energi--og-klimatiltak-i-skip/
https://www.enova.no/bedrift/transport/energi--og-klimatiltak-i-landtransport/


Støtteordninger, tips

• Snakk alltid med aktuelle støtteordninger for å få innspill til 
ditt prosjekts søknad.

• Vær kreativ, se om du kan dele prosjektet opp i flere deler 
om man kan skaffe alternativ finansiering/inntjening eller 
om andre aktører er villig til å ta deler av riskoen.

• Gjør deg kjent med rapporteringskrav før du sender 
søknad.



Sikkerhet, regelverk og arealbehov

• Storulykkeforskriften

• Arealkrav

• Sikkerhetsavstander

Sjekk også kapittet 6.1 i «Kartlegging av
hydrogenmuligheter…» for mer detaljerte beskrivelser



Storulykkeforskriften: 

• Oppbevares mer enn 5 tonn  H2 utløses meldeplikt, oppbevares mer enn 50 

tonn utløses sikkerhetsrapportplikt

• Virksomheten må innhente samtykke for bunkring til passasjerskip fra 

bunkringsanlegg (uavhengig av om passasjerer er ombord eller ikke) ”i rimelig 

tid” før håndtering av farlig stoff  starter. Dette gjelder selv om den totale 

mengden ikke utløser storulykkeforskriften (under 5 tonn). 

For detaljer om samtykke – se §17 i temaveiledning om omtapping av farlig stoff  

Storulykkeforskriften

https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/temaveiledning-om-omtapping-av-farlig-stoff/#samtykke-fra-dsb--173


Viktig for kommunene

Være med å sette krav for hensynssoner 

Hvor stor risiko for ulykker kan aksepteres innenfor ulike soner?

Om nødvendige sikkerhetssoner strekker seg utenfor tomten 
fastsettes sikringsområder etter bestemmelser i plan- og 
bygningsloven og skal innarbeides i KPA som hensynssoner.

§ 78. – Plassering av bedrifter og anlegg m.v innenfor kommunen
I boligstrøk må ikke føres opp bedrifter og anlegg eller drives 
virksomhet som etter kommunens skjønn vil medføre særlig 
brannfare eller være til vesentlig ulempe for beboerne i strøket. 



UnoX’ hydrogenstasjon 
Kjørbo, Bærum



Arealbehov

Elektrolysør:  120 m2- 1500 m2

Fyllestasjon:  min. 78 m2

Dispenser: inntil 50 m unna stasjonsmodulen



• Risikovurdering etter §14 i temaveiledning om omtapping av farlig stoff  er 

bestemmende for nødvendige sikkerhetsavstander. 

• For bunkring av LNG til passasjerskip krever DSB at det utarbeides en kvantitativ 

risikoanalyse (QRA), og det må påregnes at de vil kreve dette også ved behandling om 

samtykke av bunkring for H2. 

• Vanskelig å si hvilke sikkerhetsavstander som vil være gjeldende for ulike anlegg uten 

gjennomført risikoanalyse

• DSB sier også at hydrogenstasjoner (i utg.pnkt til land) i prinsippet ikke får strengere 

krav enn flytende petroleumsgass (LPG) eller komprimert naturgass (CNG)

• Viser til svensk standard: TSA 2010 Tankstationer för fordonsgas

Sikkerhetsavstander



Sikkerhetsavstander forts. 
Avstand mellom stasjon og 

bygning/virksomhet utenfor 

anlegg

Bygning, antennelig 

materiale, 

brannfarlig 

virksomhet

Materiell med stor 

brannfare

Vanskelig rømbar 

bygning

Gasslager 60-1000 liter 3 m 25 m 100 m

Gasslager 1000-4000 liter 6 m 25 m 100 m

Gasslager over 4000 liter 25 m 50 m 100 m

Dispenser 6 m 25 m 100 m

Avstand mellom gasslager 

og andre deler på 

stasjonsområdet

Bygning, 

kompressor, annet 

gasslager, tennbart 

materiale eller 

annen brannfarlig 

virksomhet

Store kjøretøy 

oppstilt for tanking 

eller parkert

Personbiler oppstilt 

for tanking eller 

parkering

60-1000 liter 3 m 8 m 6 m

1000-4000 liter 6 m 8 m 6 m

Over 4000 liter 12 m 8 m 6 m

Avstand mellom 

kraftledning og klassifisert 

område

Spenning Avstand

12-72,5 kV 15 m

82,5 kV 30 m

145-170 kV 30 m

245 kV 45 m

420 kV 60 m

Avstand mellom stasjon og 

vei/tog

Tillatt hastighet Avstand

50 km/t 10 m

60-70 km/t 15 m

80-90 km/t 20 m

100-110 km/t 25 m

Togspor 15 kV 15 m

Svensk standard: TSA 2100 for 

hydrogenstasjon 

1 liter = 0,42 kg





Lykke til! ☺



Hvor mye hydrogen trengs til ditt marked?  Regn ut mengde i kg og MW

Hvilken elektrolysør trengs? Avhenger av behov i kg. Finn den som er riktig for deg.

Er nettkapasiteten tilstrekkelig? Tips, type elektrolysør avgjør behovet.

Er dette nok i forhold til lokal nettilgang? Hentes den fra nettet (nettleie) eller lokal kraft?

Hvor langt må hydrogenet transporteres? Kr/km og transportkostnad/kg transportert

Hvilken infrastruktur må på plass? Bunkring eller fylling

Hvilket trykk/form trenger brukergruppen? Personbiler eller lastebil/skip

Kan man selge oksygenet? Oppside, «gratis»

Kan spillvarmen brukes?

Hva er dieselkostnaden og hva er prognosene for diesel?

Utfordring: Hva er konverteringskostnaden for brukeren? Incentiver?

Oppgaver (bruk presentasjonen og rapporten)


