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Norge som hydrogennasjon
-Rik på både fornybar kraft og naturgass med ccs muligheter
-Høy kompetanse og avansert prosessindustri
-Lang erfaring med elektrolyse
-Stor leverandørindustri til maritim og fastlandsindustri
-Sterk maritim sektor
-Stor vilje til omstilling i transportsektoren

Den største barrieren
Forutsigbarhet for hydrogentilgang og pris
Hvordan senke risikoen slik at ikke ett ledd i
verdikjeden må gå først og ta størst økonomisk risiko?

Vi må ha virkemidler som reduserer risikoen for de
som tørr gå først og sørger for
investeringsbeslutninger

Hydrogen: Store muligheter dårlig tid

Fra rapporten
(Utarbeidet av ZYNK på oppdrag fra NHF og H2Cluster, mars 2021)

Er hydrogenhuber en nøkkel
for å få realisert større og
mindre prosjekter og
etablere hele verdikjeder?

PILOT-E lyser ut tre tema for
2021:
1) Utslippsfri maritim nærskipsfart
2) Aktørkoordinering og forsterking av
knutepunkt for hydrogen
3) Fremtidens smarte energisystem

Hvilken rolle kan hydrogenhuber spille?
Hva, hvor, når, hvorfor
Hvordan prioritere?
Hva burde veikartet svare på

Første innleder
Ingvald Torblå
Administrerende direktør i Odda Technology og leder for utviklingsprosjektet
Hardanger Hydrogen Hub i Tyssedal/Odda
Initiativ fra næringsforeningen Hardanger Industri, og teknologibedriftene Tizir
Titanium & Iron og Odda Technology.
Under utvikling som samarbeidsprosjekt i et konsortium av industribedrifter
bestående av Statkraft, Tizir, TechnipFMC Kongsberg og Odda Technology

Andre innleder
Kristin Svardal
prosjektleder i Arena Ocean Hyway Cluster i Florø
Ledet arbeidet med HyInfra

Samtale maritimt
I tillegg til Kristin inviterer vi nå inn Knut Flakk Som er styreleder i både
Norwegian Hydrogen og Hexagon, og styreleder og eier av Flakk gruppen som
leder samarbeidsprosjektet Hellesylt hydrogen hub som involverer grønn
hydrogen produksjon og utvikling av hydrogenferge i geirangerfjorden med Pilot-E
midler.

Spm maritimt: Hvilken rolle kan hydrogenhuber
ha i å bidra til å realisere skipsfart på hydrogen?
Knut: Sett fra deres ståsted i hellesylt hydrogen hub hva anser du som en hub? Hvordan burde
en definere en hub for å få positive synergier som kan bidra til å realisere prosjekter som
hydrogenferger og større fartøy
Kristin: Hva anser du som en hub Og hvilke fordeler og ulemper ser du med hub tankegang for å
få realisert de skipsfart prosjektene som er under utvikling
Knut: Kan en statlig satsning på å etablere huber bidra til realisering av produksjon av hydrogen
til og infrastruktur for de første fartøyene på hydrogen? Hvilke strategier og virkemidler ser du for
deg at en statlig satsning burde inneholde for å få på plass nødvendig infrastruktur? (Fokus på
støtte til produksjon vs fyllepunkter)
Kristin Hva er det viktigste veikartet kan svare på knyttet til etablering av knutepunkt og
infrastruktur? Hvordan støtter staten best oppunder etablering av knutepunkter eller
fyllepunkter? Hvilke prioriteringer burde gjøres med tanke på hvor man skal etablere de første
punktene? Og hvem burde gjøre slike prioriteringsvalg på lokasjon?
Knut: sett med paraplyperspektiv som Kristin sa, hvilke sektorer er det viktigste myndighetene
kan ha klare målsetninger på og tydelige virkemidler rettet inn mot for å få etablert hele
verdikjeder for hydrogen (alle eller noen som kan prioriteres?), og hva er det viktigste veikartet
kan svare på for å stake ut kursen mot norge som en ledende hydrogen nasjon?

Spm: Hvilken rolle kan og hydrogenhuber
spille for fylleinfrastruktur til tungtransport?
-Det er ingen tvil at infrastruktur må være på plass før noen vil kunne kunne ta en lastebil i bruk, så det må komme før
lastebilen men helst med lite tid i mellom.
Øystein: Er støtte til fyllestasjoner som det viktigste virkemiddelet for å få til både investeringer i produksjon og kjøretøy?
Må den i såfall inneholde støtte til produksjon av hydrogen også?
Helge: (Hvilke virkemidler ser dere på som viktigst for å få realisert fylleinfrastruktur?) Hvor lang tid kan man tenke at man
må forvente at det kan gå mellom etablering og nærmere full utnyttelse? Hvordan kan huber med felles H2 produksjon og
andre H2 brukere være med på å redusere tap i en slik venteperiode?
Øystein: Hvilke synergier og overlappende behov har infrastruktur for landtransport med infrastruktur til skipsfart? Hvilken
av de to vil fungere som den største og første driveren av de to?
Helge: Du nevnte at storskala prod ikke så viktig for kostnad men Logistikk som i distribusjon av hydrogen er en viktig
kostnadsdriver, men dette kan kanskje lettere etableres/gjøre Biligere når det er fler prosjekter i nærområdet? Hvordan
tenker dere rundt dette i evalueringen av mulige lokasjoner?
Øystein: Hvor viktig er det at virkemiddelapparatet og myndighetene inkluderer fokus på landbasert transport på hydrogen i
målet om å få til hele verdikjeder for hydrogen og i utviklingen av Norge som hydrogen nasjon? Hvorfor?
(Teknologileverandører +++) Hva burde veikartet svare på knyttet til dette?

Spørsmål til oppsummerende samtale: Hva
bør en hydrogenhub være, hvor bør de første
ligge og hvordan realisere de?
Norge har veldig gode forutsetninger for verdiskapning knyttet til hydrogen, og det er
pekt på den store barrieren med H2 tilgang og pris for de fleste prosjekter som nå
står på trappene til å ta en investeringsbeslutning, men alle venter på alle. Så hvem
skal ta risikoen i de første årene? Staten, næringslivet og i såfall H2 produsenter
eller forbrukere? Vi må uansett ha virkemidler som reduserer risikoen for de som
ønsker å gå først og som sørger for investeringsbeslutninger.

Jon Erling: Si litt om det dere i arbeidsgruppen i NHO peker på som viktig at
myndighetene gjør nå? Hva er det viktigste veikartet for hydrogen kan svare på for
å realisere prosjekter og verdikjeder?
ULF: dere jobber med flere hydrogen huber, hva er en hub slik du ser det, og hva
er det som skal til for at dere skal kunne ta investeringsbeslutninger på en eller
flere av disse?
Øystein: hva må til for å få realisert etablering av infrastruktur og hvilke viktige
forskjeller ser du mellom det maritime og landbaserte transporten? Hvilken
betydning har hydrogenhuber og hvor bør de første være?
Jon Erling hvilken rolle kan hydrogen huber spille rolle for etablering av produksjon
og reduksjon av risiko?
Kanskje: Ulf: om du ønsker trekke opp noen flere eller repetere noen viktige
synergier knyttet til hubs og hvordan dere ser på huber.

-Hvordan kan staten bidra til å gjøre hydrogenløsninger konkurransedyktige raskt? Er det ved å bedre
konkurransedyktighet på pris for H2 ved å gjør eller er det ved å gjøre det fossile alternativet dyrere for
sluttbruker (vanskelig for maritim sektor) Eller gjøre H2 billigere ved produksjon? Vi har IPCEI Pilot-E
grønnplattform i tillegg til vanlige støtteordninger: Så hvor er det det mangler et godt nok trøkk i
virkemiddelapparatet for at alle delprosjektene i de forskjellige sektorene som kan realiseres koordinert?
Hvor i verdikjeden må virkemidlene treffe?
Ulf: Hvor i verdikjeden må virkemidlene treffe? I hvilke tilfeller spiller det stor rolle om det er på H2
produksjonssiden eller på forbrukersiden at virkemidlene er tyngst?
Øystein: Infrastruktur er blant annet spesifikt definert ut av pilot E og Enova har lite spesifikke ordninger.
Hvilken rolle burde virkemiddelapparatet spille for å støtte opp under knutepunkter og sørge for at
fylleinfrastruktur er på plass for tidligbrukerne?
Jon Erling: NHO gruppen og Energi Norge etterlyser virkemidler for å få i gang hydrogenproduksjon, kan du
utdype litt hva slags anlegg og prosjekter dere mener er det viktigste å få i gang først og hvilken rolle staten
kan ta?

Til alle basert på hva som ikke er trukket opp enda: Det må jo en prioriteringen av
både midler og fokus: Hvilke premisser for prioritering kan dere se for dere som
viktige? Er det mellom sektorer eller FOU vs utrulling/oppskalering? Hva må man
unngå å ha fokus på i virkemiddelutforming og prioriteringer for å ikke risikere å
forsinke realisering av prosjekter?

