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SAFER, SMARTER, GREENER

Oppdragsbeskrivelse
▪ Kartlegge hvilken rolle det er realistisk/trolig at hydrogen kan spille som utslippsfri energibærer i
et fremtidig energisystem i Norge i perioden frem mot 2030.
– Transport – etterspørsel
– Industri – etterspørsel
– Eksport – potensial
– Nasjonal produksjon / infrastruktur
▪ Rapporten skal gi et kunnskapsbasert grunnlag for regjeringens arbeid med å utvikle en
«helhetlig strategi for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen som energibærer».
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Estimert hydrogenetterspørsel i Norge i 2030
Estimert hydrogenetterspørsel i Norge i 2030
(Tusen tonn/år og prosent av total)
2; 1 %

18; 7 % 8; 3 %

7; 3 %

Ammoniakk
70; 28 %
29; 12 %

Metanol
Lastebil
Buss
Jernbane
Maritim

112; 46 %
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Industri - ny bruk

Faktorer som påvirker konkurransedyktighet

Foretrukken energibærer i ulike
transportsegment vil variere som følge

av ulike behov.
En ulempe som er av liten betydning i
ett segment kan ha stor betydning for
teknologivalget i et annet segment.
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Totalkostnad ved eierskap av personbil [NOK/KM]
Innkjøpspris
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Infrastrukturkostnad

Drift og vedlikehold

Drivstoff-/Energi

Engangsavgift

Totalkostnad ved eierskap tunge lastebiler/vogntog NOK/100 km - År 1

1100

925
835
785

765

810

675
600

2015

2020
EU-28 ICEV-Diesel
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2025
EU-28 FCEV

2030

Forventet hydrogenetterspørsel - Veitransport

2025

ANTALL KJØRETØY (STK)
DRIVSTOFFORBRUK (TONN H2/ÅR)

2030

Tungtransport

Buss

Tungtransport

Buss

1 100

400

5 000

2 220

12 800

1 300

29 000

7 000

▪ Antagelser:
– NTP mål innfris (75% av solgte langdistanse buss og 50% lastebil i 2030 nullutslippskjøretøy)
– 40% av solgte busser og 50% av solgte lastebiler med nullutslipp har hydrogendrift.
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Jernbane – Energibruk og utslipp
Energiforbruk i transportsektoren (2016)
▪ Netto energiforbruk: 800 GWh/år.
▪ Persontrafikk 75%, godstransport 25%.

Ikke elektrifisert

▪ 80% elektriske tog (via kontaktledning).
▪ Fire togstrekk (Solør-, Røros-, Raumaog Nordlandsbanen) med dieseldrift.

Elektrifisert

– Energibehov: <200 GWh/år.
– Utslipp: ~50 000 tonn CO2e

Øvrig
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Banetransport

Forventet hydrogenetterspørsel - Jernbane

JERNBANESTREKNING

ANDEL HYDROGENTOG (%)
DRIVSTOFFORBRUK (TONN H2/ÅR)

2025

2030

Rørosbanen

Rørosbanen, Raumabanen

30

60

900

2 000

▪ Antagelser: Kun hydrogendrift på passasjertog på Rørosbanen og Raumabanen.
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Tiltak for å nå målet om 40% CO2 reduksjon fra norsk innenriks skipstrafikk
innen 2030. Referansebanen er estimat uten tiltak.
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Estimert sannsynlig potensial i 2030
Antall skip i teoretisk
potensiale

Antall skip med
hydrogendrift i 2030

9

9

8

4

13

ikke kvantifisert

48

ikke kvantifisert

22

ikke kvantifisert

40

5

48

begrenset uttesting

7

begrenset uttesting

186

-

Skipssegment
Bilferge

Offshore
Kystruten
Cruise
Service/andre
Hurtigbåter
Fiske
Våt-/tørrbulk og godsskip
Totalt
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Estimert etterspørsel i 2030
(tonn H2/år)
10 000

2 500
2 000
1 200
1 200
1 000
neglisjerbar
neglisjerbar
17 900

Transportsektoren – Energibruk og utslipp

Vei: 36 000 tonn H2
= 1200 GWh (3%)

Bane: 2000 tonn H2
= 67 GWh (9%)
Maritim: 18 000 tonn H2
= 600 GWh (6%)

31% av nasjonale klimagassutslipp

- Hydrogen kan ta bort 1% i 2030
12

DNV GL ©

30 October 2018

Utfordringer for hydrogenbruk i transportsektoren
▪ Teknologimodenhet:
– Lite begrensende for lastebil og passasjertog.
– Påvirker innfasingstakt for skip og godstog.
▪ Økonomi:
– Ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt i maritim sektor.
– Vil begrense opptak for buss før hydrogenbusser blir konkurransedyktig på pris.

– Trolig lite begrensende for opptak av tunge hydrogenlastebiler.
– Begrensende for etablering av fyllestasjoner: avhengig av offentlig støtte.
▪ Sosialt/politisk
– Tidligfase avhengig av politiske virkemidler.
– Lav konkurranseevne for lette hydrogenkjøretøy → sakte etablering av fyllestasjoner.
– Oppfatning om at hydrogen innebærer en høy sikkerhetsrisiko.
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Ammoniakkproduksjon - Herøya
CO2 kilder og volum
ved full produksjon

Kilde: Yara
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Utslippsreduserende tiltak
▪ Implementering av CCS:
– Teknologisk mulig å gjennomføre CO2-fangst fra ammoniakkfabrikken, og Herøya industripark
som lokalitet vil være et egnet sted for fangst, mellomlagring og utskiping av CO2.
▪ Erstatte hele eller deler av hydrogenproduksjonen med hydrogen fra elektrolyse.
– Krever konkurransedyktig kostnad sammenlignet med gassreformering.
– Kan også tvinges frem med lovpålegg, men kan bidra til at produksjonen flyttes.
– Tilstrekkelig kraft og nettkapasitet i regionen.
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Metanolproduksjon – Tjeldbergodden (TBO)

▪ TBO: ~112 000 tonn H2/år.
▪ Svakt nett og kraftunderskudd:
– Overgang til grønn hydrogen
krever betydelige investeringer
i nett og kraftutbygging.
▪ I dag resirkuleres ca. 5500 tonn
H2/år som brukes til fyring.

Bilde: Equinor
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Oljeraffinering – Mongstad og Slagentangen
▪ Hydrogen bi-produkt av bensinproduksjon.
▪ Hverken Mongstad eller Slagentangen har
hydrogenfabrikk.
▪ Overskudds-H2 brukes som del av fyrgassen.
▪ En beslutning om å produsere hydrogen for bruk
utenfor anleggene, eller bygge hydrogenfabrikk
for slik produksjon, krever et robust businesscase med minst 10-15 års perspektiv.

Bilde: Øyvind Hagen - Equinor
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TiZir Ilmenittverk

Skisse av
H. Grande,
TiZir

▪ Bruk av hydrogen som reduksjonsmiddel ved TiZirs ilmenittverk vil kunne redusere CO2-utslippene med 90%.
▪ Intensjonsavtale med Sunnhordland Kraftlag og Greenstat: Elektrolyseanlegg på 50 MW (8000 tonn H2/år).
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Nasjonalt forbruk – Konkurranse mellom lokal og sentralisert produksjon
▪ Lokal produksjon:

– Konkurransefortrinn ved lav
etterspørsel og lang avstand til
andre hydrogenbrukere.
– Mindre risikofylt fra et
investeringsperspektiv.
▪ Sentralisert produksjon:
– Reell konkurranse mellom
elektrolyse og gassreformering
(med CCS) ved Herøya og TBO.
– Valg kan påvirkes av opinionen
rundt fossil-basert vs. fornybarbasert hydrogen.

19

DNV GL ©

30 October 2018

Etterspørsel og produksjon – Maritim, jernbane og industri
▪ Herøya og TBO: Gassreformering
▪ Dombås, Hamar, Tyssedal, Trondheim og Tromsø: Elektrolyse lokalt
▪ Havner på Vestlandet: Relevant å vurdere samlokalisert produksjon:
– Frakt av hydrogen som ammoniakk kan etableres på kort sikt.

– Transport av flytende hydrogen med skip kan realiseres før 2030.
▪ Potensiell synergi med rørledningssystem for eksport av hydrogen.
– Vil danne grobunn for akselerert innfasing i maritim sektor ++.
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Etterspørsel og produksjon – Veitransport
▪ Fyllestasjoner for veitransport: Elektrolyse dominerende
– Pris/investering
– Tilgang til kraft vs. gass og CCS.
– Lokal produksjon, mindre transport og lagring.
▪ Tidlig stadium: Mange fyllestasjoner vil få hydrogen tilkjørt.

▪ Lengre sikt: Mange fyllestasjoner vil etablere egen hydrogenproduksjon.
▪ I urbane strøk: Depot med større elektrolyseanlegg.
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Kraftoverskudd mot 2030
Kraftproduksjon, -forbruk og -balanse i Norge
Analyseår
Produksjon (TWh)

Forbruk (TWh)

Kraftbalanse (TWh)

Øst-Norge

Sør-Norge

Vest-Norge

Midt-Norge

Nord-Norge

Sum Norge

2018

17

48

30

21

24

140

2030

21

58

32

30

30

171

2018

38

37

17

26

17

135

2030

40

47

19

27

18

151

2018

-21

11

13

-5

7

5

2030

-19

11

13

3

12

20

▪ Økende kraftoverskudd er en driver for etablering av ny kraftkrevende industri, f.eks. elektrolyse.
▪ Økt kraftoverskudd i Nord-Norge gjør at kraftprisen antas å bli betydelig lavere enn i resten av Norge.
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0

0

Hydrogenproduksjon fra overskuddstrøm i Nord-Norge
▪ Lave strømpriser og kraftoverskudd → attraktivt å produsere hydrogen ved elektrolyse i Nord-Norge.
▪ Ved å koble elektrolyseanlegg direkte til vindparker vil man potensielt kunne produsere hydrogen til en
kostnad ned mot 15 NOK/kgH2 med kontinuerlig produksjon (kraftpris på 26 øre/kWh).
▪ Hvis man kan produsere kraft til en gjennomsnittlig kraftpris på 20 øre/kWh 4000 timer i løpet av et år, vil
man vil kunne oppnå en produksjonskostnad på rundt 13 NOK/kgH2.
→ Kan gjøre det konkurransedyktig å produsere i Nord-Norge for eksport til Sør-Norge.

23

DNV GL ©

30 October 2018

Tilleggskostnad for lagring og frakt av hydrogen: Case eksempel
NOK per kg hydrogen
30
25
20

•

1000 km skipstransport

•

15 dagers lagring i tank
før skipstransport

15
10
5
0
LH2

Ammoniakk
Tilstandskonvertering
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Lagring i tank

Metylsykloheksan
Transport med skip

Eksport
▪ Norge:
– Eksporterer ca. 3% av verdens totale gasskonsum.
– Lang erfaring med CCS, og betydelig kapasitet for CO2-lagring.
→ Unik posisjon til å bli en eksportør av blå hydrogen.
▪ Europeisk industri bruker omtrent 8 millioner tonn H2/år.
▪ Blå hydrogen til oppvarming av bygg:
– lavere produksjonskostnader enn grønn hydrogen,
– deler av eksisterende gassinfrastruktur kan benyttes til H2, og
– grønn hydrogen krever betydelige investeringer i nettkapasitet.

▪ Eksisterende naturgassrør:
– Må re-kvalifiseres, og kan medføre behov for oppgraderinger.
– Avhenger også av ledig kapasitet, og kommersielle hensyn.
Kilde: Oljedirektoratet (www.norskpetroleum.no)
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Eksport av blå hydrogen
1. Gass reformeres i Norge, med påfølgende transport av hydrogen til Europa.
2. Gass kan reformeres etter mottak i Europa.
– Alt 2: London Protokollen et juridisk hinder for CO2-lagring på norsk sokkel.
→ Må lagre CO2 i mottagerlandet (på land eller under havbunnen), eller på land i andre europeiske land.
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Tilsats vs. eksport av ren hydrogen
▪ Hydrogen innblandet i naturgass vil normalt ikke bli separert ut som et eget produkt:
– → Markedsverdien til rent hydrogen > hydrogen innblandet i naturgass.
▪ Fundamentale regulatoriske barrierer mot tilsats av hydrogen i hovedrørledningsnettet for naturgass i Europa.
▪ Sluttbruker vil ofte ha begrensninger på hydrogen tilsats.
▪ Energitettheten til gasstrømmen reduseres med økende grad av innblanding av hydrogen.
– 80 volum % hydrogen
→2,5 ganger så mange Nm3 gass
→Klimagevinsten under 50%.
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Eksempler på initiativ for eksport av hydrogen med skip
▪ Skip: Eneste realistiske alternativ til rørledning for eksport av hydrogen til Europa. Dette skyldes at aktuelle
volum hydrogen for eksport er for store til at transport med tankbil blir lønnsomt.
Flytende hydrogentankere
Intensjonsavtale om å frakte
flytende hydrogen fra Australia til
Japan med skip.

Ammoniakk som
hydrogenbærer

Metylsykloheksan som
hydrogenbærer

Statkraft konsept for kraft for
Svalbard basert på

Chiyoda Corporation: Frakte
hydrogen fra Brunei til Japan med
metylsykloheksan innen 2020.

•

Produsere hydrogen fra brunkull, •

fornybar kraft i Finnmark,

•

lagre fanget CO2 utenfor sør-vest •
kysten av Australia, og

elektrolyse-basert ammoniakkproduksjon, og

•

transportere flytende hydrogen
med skip fra Kawasaki.

frakt av ammoniakk til Svalbard.

Kawasaki bygger test-skip med
kapasitet til 2500 m3 hydrogen.

Ambisjon: hydrogentankere som
kan ta 11 000 tonn flytende H2.
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•

Motivert av mangel på
nettkapasitet i Finnmark.
Ammoniakk skal brukes direkte i en
brenselcelle eller i en gassturbin for
produksjon av strøm og varme.

5000 km → transport med
rørledning er ikke hensiktsmessig.

Verdikjeden skal ha kapasitet til å
konvertere og frakte 300 Nm3
H2/time (650 kg H2/dag).

Spørsmål?

Jørg Aarnes
Jorg.Aarnes@dnvgl.com
+47 41 56 46 99

www.dnvgl.com

SAFER, SMARTER, GREENER
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Kostnad: gassreformering med CCS
NOK per kg hydrogen
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Lavt kostestimat

Middels kostestimat
Kostnad for naturgass
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Kostnad for reformering

Høyt kostestimat
Kostnad for CCS

Kostnad: Elektrolyse med kraft fra nettet i Norge
NOK per kg hydrogen
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Alkalisk elektrolyse lav

Alkalisk elektrolyse høy

PEM elektrolyse - lav

PEM elektrolyse - høy

Alkalisk elektrolyse lav

Alkalisk elektrolyse høy

2020

2030

Kostnad for strøm
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PEM elektrolyse - lav

Kostnad for elektrolyse

PEM elektrolyse - høy

