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1. Innledning 
 

Sogn og Fjordane fylkeskommune har som ambisjon å etablere fylket som en sterk region 

innenfor utvikling av hydrogen som energibærer og kommersialisering av hydrogenteknologi. 

 

Fylket har, og vil også i framtiden ha, store mengder overskuddskraft som kan benyttes til å 

produsere hydrogen ved uten klimagassutslipp og dermed et godt utgangspunkt for å bygge en 

ledende hydrogenregion. 

 

Hydrogen er derfor et satsingsområde for Sogn og Fjordane, blant annet som en del av 

industristrategien for verdiskapingsplanen 2015–2025, og gjennom handlingsprogrammet for 

klima og miljø 2016–2017.   

Som en del av satsningen gikk åtte kommuner i fylket (Flora, Vågsøy, Selje, Eid, Gloppen, 

Bremanger, Høyanger og Årdal) sammen for å søke midler gjennom Klimasats-ordningen til å 

gjennomføre et forprosjekt knyttet til hydrogen. En del av målsetningene til satsningen er å 

bidra til utviklingsprosjekter i næringslivet, samarbeide med kommunene om areal - og 

transportplanlegging og utvikle og styrke kompetanse og kunnskap i fylket knyttet til 

hydrogen, og hensikten med prosjektet var nettopp å se på mulighetene knyttet til produksjon 

og bruk av hydrogen lokalt, samt å øke kunnskapen om hydrogen lokalt. 

Greenstat ble tildelt oppdraget med å utføre forprosjektet i mai 2017. 

  

2. Prosjektets målsetting og innhold 
 

Målet for prosjektet har vært tredelt: 

 
1. Kartlegge muligheter, behov og hindringer knyttet til innfasing av hydrogen i hver av de åtte 

kommunene.  

2. Lage en praktisk rettet, pedagogisk og lett tilgjengelig verktøykasse som kommuner kan 

benytte i videre arbeid og etablering av nye hydrogenprosjekter.  

3. Kunnskapsformidling om hydrogen. 

Greenstat har samlet og analysert inn data knyttet til hydrogenproduksjon de ulike 

kommunene, kartlagt sluttbrukermarked, og brukt dette til å vurdere på lønnsomheten i ulike 

lokale prosjekt. 

 

I tillegg er det laget en verktøykasse som guider en bruker gjennom de ulike elementene som 

inngår i et hydrogenprosjekt, samt gir en enkel og grunnleggende metodikk for å skaffe et best 

mulig overblikk over muligheter og utfordringer knyttet til lokalprodusert hydrogen i de ulike 

kommunene. 

 

Det har også vært gjennomført to workshoper i løpet av prosjektet, der spesielt den første 

workshopen fokuserte på å øke den grunnleggende hydrogenkunnskapen til deltakerne i 

prosjektet. 
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3. Organisering av studien 
 

3.1 Aktører 
 

• Greensight: Hilde Holdhus og Martin Larsen Hirth 

• Greenstat: Tore Solheimslid, Vegard Frihammer, Tomas Fiksdal og Kristian Ringen 

Fauske 

• CMR Prototech: Tjalve Magnussen Svendsen 

• Sogn og Fjordane fylkeskommune: Elisabeth Kjærstad Bøe 

• Kommunene: Terje Laberg (Årdal), Terje Søreide (Høyanger), Roar Sætre (Eid), Jan 

Henrik Nygård, Einar Årdalsbakke og Kaja Moen Standal (Flora kommune), Tom 

Joensen (Bremanger), Stein Robert Osdal (Selje), Knut Roger Nesdal (Gloppen) og 

Knut Ove Leite (Vågsøy) 

Greenstat har et stort nettverk innen hydrogenindustrien, og i forbindelse med utarbeiding av 

rapporten, har vi vært dialog med aktuelle aktører for å skaffe informasjon til casevurdering 

og utarbeidelse av verktøykasse.  

 

3.2 Samlinger 
 

Det er gjennomført to samlinger i prosjektet. Den første ble arrangert i Florø 21. og 22.august 

2017. Fokus her var faglig gjennomgang av ulike aspekter ved hydrogenprosjekt og å få 

innspill fra deltakende kommuner på prioriteringer. Samling nummer to ble arrangert i 

Gloppen 23. og 24.november 2017. Her ble foreløpige konklusjoner fra de ulike casene og et 

utkast til verktøykasse presentert for kommunene.  

 

 

4. Kartlegging av kommuner 
 

4.1 Lokaliteter med nødvendige forutsetninger for hydrogenproduksjon 
 

Hydrogen er en energibærer som kan produseres ved å benytte alle former for energi. I dette 

prosjektet har vi kun vurdert produksjon gjennom elektrolyse. I prosessen spaltes vann og 

elektrisitet til hydrogen og oksygen. Dersom man bruker fornybar kraft til 

elektrolyseprosessen, er hydrogenproduksjonen utslippsfri, i motsetning til 

hydrogenproduksjon fra fossile kilder som f. eks naturgass. 

 

Vi har først sett på energibalansen i kommunene og fylket, for å se hvor det er størst 

kraftoverskudd. Deretter har vi innhentet informasjon fra nettselskapene om kapasiteten i 

strømnettet.  

 

Energibalanse 

 

Energibalansen er fremstilt ved å kombinere tall for midlere årsproduksjon fra alle aktive 

kraftverk fra Norges vassdrags- og energidirektorat og forbruksdata fra Statistisk Sentralbyrå.  
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Sogn og Fjordane som fylke har hatt et årlig kraftoverskudd på mellom 6,1 og 9,6 TWh i 

perioden 2008 til 2015. For de åtte kommunene er det store variasjoner.  

 

Høyanger, Bremanger og Gloppen har kraftoverskudd, mens Årdal, Selje, Eid, Flora og 

Vågsøy har et kraftunderskudd i egen kommune. For de fire sistnevnte er årsaken at det ikke 

er særlig høy kraftproduksjon i kommunen, mens det i Årdal sitt tilfelle er det høye forbruket 

innen industrivirksomhet som forårsaker underskuddet. Målt i mengde produsert kraft er 

Årdal desidert størst av de åtte kommunene.  

 

Tabell 1 – Energibalanse for kommune, alle tall i GWh 

 

Kommune Produksjon Forbruk Energibalanse 

Bremanger 1460, 7 794, 8 665,9 

Eid 20,6 79,1 -58,5 

Flora 26,7 210 -183,3 

Gloppen 436 115,3 320,7 

Høyanger 1302,5 1044,3 258,2 

Selje 6,8 42,5 -35,7 

Vågsøy 76 108,4 -32,4 

Årdal 2105,7 3488,6 -1382,9 

    

Totalt 5435 5883 -488 

 

Foruten dagens eksisterende kraftproduksjon er det et betydelig potensial for ytterligere 

kraftproduksjon fra ulike energikilder.  

 

I tabellen under er det summert opp alle ubygde prosjekt i de åtte kommunene som har fått 

konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat.  

 

 

 

 

Tabell 2 - Potensiell produksjon fra konsesjonsgitte anlegg, alle tall i GWh 

 

Kommune Potensiell produksjon 

Bremanger 1076,5 

Eid 21,3 

Flora 107,7 

Gloppen 576,9 

Høyanger 255,3 

Selje 95,5 

Vågsøy 84,9 

Årdal 215,9 

  

Totalt 2433,97 

 

I 2004 utførte NVE en digital kartlegging av alle småkraftressurser i Norge. I Sogn og 

Fjordane ble det lokalisert produksjonsmuligheter for inntil 6,1 TWh. Det utgjorde ca. 25 
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prosent av de samlede funnene i Norge. Mange av disse prosjektene har imidlertid et 

kostnadsnivå som gjør lønnsom utbygging lite trolig med dagens strømpriser. Under er de 

potensielle småkraftressursene fordelt på de åtte kommunene som inngår i prosjektet. Det vil 

trolig være noe overlapp med anlegg som inngår i tabell X  

 

 

 

Tabell 3 – Kartlagte småkraftressurser, alle tall i GWh 

 

Kommune Antall Produksjon 

Bremanger 113 405,7 

Eid 43 107,5 

Flora 90 173 

Gloppen 116 619,7 

Høyanger 91 343,3 

Selje 22 26,1 

Vågsøy 23 34,6 

Årdal 64 233,2 

   

Totalt 562 1943,1 

 

Nettkapasitet 

 

Flesteparten av kommunene i prosjektet ligger innenfor nettområdet til SFE Nett (Selje, Eid, 

Vågsøy, Bremanger, Gloppen og Flora). Årdal har Årdal Energi Nett, mens Høyanger er delt 

mellom Sunnfjord Energi (nord for Sognefjorden) og BKK Nett (Sør for Sognefjorden).  

 

I regional kraftsystemutredning fra SFE påpekes det at den største utfordringen for nettet i 

Sogn og Fjordane i dag er den voksende produksjonen. Uten en videre utbygging av 

overføringskapasiteten vil man ikke kunne utnytte potensialet for ny fornybar kraftproduksjon 

som er i området.  

 

 

Figur 1 – Oversikt over reservetilgang i regionalnettet 
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Kilde: Regional kraftsystemutredning 

 

I de grønne områdene er prinsippet om N-1 oppfylt. Det betyr at utfall av en komponent, som 

for eksempel en linje eller en transformator, ikke skal medføre overlast eller svikt i det øvrige 

strømnettet. For de gule områdene mangler det reserver for deler av forbruket i deler av året.  

 

I figuren under vises kapasitet for ny småkraftproduksjon. Gult betyr noe ledig kapasitet, men 

ikke alle kjente planer, mens rødt betyr ingen ledig kapasitet for ny produksjon. En rekke 

små- og minikraftverk er under utredning, konsesjonsbehandling eller utbygging i fylket, som 

nesten uten unntak er uregulert produksjon. Mange av dem er ifølge systemkraftutredningen 

lokalisert slik at det trengs omfattende nettforsterkninger for å få ut kraften.   

 

Figur 2 – Nettkapasitet for ny småkraftproduksjon 

 

 
 
Kilde: Regional kraftsystemutredning 

 

Småkraft vil i de fleste tilfeller kobles på overføringsnettet med 22 kV mens øvrig 

nyproduksjon som vindkraft knytter seg til nett med høyere spenning.  

 

Det finnes flere planer om å forsterke nettkapasiteten. SFE Nett har fått løyve fra NVE om å 

bygge en ny 28 km lang 132 kV kraftledning fra Ålfoten transformatorstasjon, via Rugsundøy 

til Deknepollen transformatorstasjon. Statnett forbereder kapasitetsøkning i Ålfoten 

transformatorstasjon og vurderer også tilsvarende tiltak i Moskog transformatorstasjon. Her 

planlegger også Sunnfjord Energi tiltak.  

 

En slik utbygging styrker nettkapasiteten langs kysten og muliggjør tilkobling av ny vindkraft 

på Bremangerlandet. Saken er p.t. oversendt Olje- og energidepartementet til 

klagebehandling. Det er også planlagt en ny transformatorstasjon i Høyanger på sørsiden av 

fjorden som vil bedre nettkapasiteten i Høyanger.  

 

I dialog med netteier har vi bedt om en vurdering av ulike standardiserte eletrolysører ut fra 

kraft- og effektbehov.  
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Tabell 4 – Kraft- og effektbehov for elektrolysører 

 

Modellnavn Døgnproduksjon Kraftbehov døgn/år Effektbehov 

ITM HGas80 83 kg H2 4,95 MWh/1,81 GWh 0,22 MW 

ITM Hgas360 180 kg H2 9,49 MWh/3,46 GWh 0,42 MW 

C-150 330 kg H2 16,2 MWh/5,9 GWh 0,75 MW 

C-300 660 kg H2 33 MWh/12,05 GWh 1,4 MW 

A-485 1040 kg H2 52 MWh/18,98 GWh 2,3 MW 

 

Flora (SFE Nett): Alle tre produksjonsvolum er mulig å få til. SFE Nett oppgir at Flora vil ha 

mindre behov for forbrukerfleksibilitet enn de øvrige kommunene på grunn av ny 

transformatorstasjon med god kapasitet. Lokale tiltak og anleggsbidrag vil være aktuelt 

uansett og må vurderes individuelt. 

 

Bremanger, Gloppen, Eid, Vågsøy og Selje (SFE Nett): Anlegg med effektbehov på 0,75 

MW skal kunne håndteres med mindre lokale tiltak, men det må påregnes anleggsbidrag for å 

koble seg på nettet. Generelt er det enklere å løse jo nærmere produksjonsanlegget er større 

trafostasjoner.  

 

For mindre kommunesenter kan 2,3 MW utgjøre en økning på rundt 15 prosent. SFE Nett 

påpeker at det normalt skal være plass til økt forbruk, men at det for anlegg på 2,3 MW kan 

kalde vinterdager, kombinert med feil på nettet gå på bekostning av forsyningssikkerheten. 

Det vil være en fordel for netteier om hydrogenproduksjonen er mer fleksibel enn alminnelig 

forbruk og kan vike plassen ved alvorlige og sjeldne feil i nettet.  

 

SFE Nett bemerker også at økt forbruk fra hydrogenproduksjon kan bety at nødvendige 

nettforsterkninger kan bli aktuelle tidligere enn den øvrige forbruks- og nettutviklingen skulle 

tilsi.  

 

Høyanger, nord for Sørfjorden (Sunnfjord Energi): Det er trolig mulig med småskala 

produksjon i Høyanger sentrum. Det er 12 kV-spenning på nettet og forbruket er tett bundet 

opp med produksjon fra Statkrafts vannkraftverk og forbruket ved Hydro. Om Hydro ikke er i 

drift er ikke nettet sterkt nok til å få kraften ut på regionalnettet.  

 

Høyanger, sør for Sørfjorden (BKK Nett): Det er ikke mulig med hydrogenproduksjon 

basert på det offentlige kraftnettet per i dag. I 2019 vil en ny transformatorstasjon være i drift, 

som gjør et hydrogenproduksjonsanlegg med effektbehov på 2,3 MW håndterlig. Nettet går 

langs fjorden og forholdene for et produksjonsanlegg er best egnet der.   

 

Årdal (Årdal Energi Nett): I Øvre Årdal er det ca. 12 MW ledig kapasitet, men man må 

påregne å utvide med avgangsceller og kabler fra hovedstasjonen til planlagt produksjonssted 

for hydrogen. På Årdalstangen kan det ved utskiftning av transformator i ”Dooriabygget” 

leveres inntil 8 MW på 22kV-nettet, uten skifte er kapasiteten 2 MW. Det er også mulig å 

levere via 6 kV-nettet, da er det rundt 3-4 MW tilgjengelig.  

 

Netteier oppgir at det på generelt grunnlag er en fordel å ligge nært Hydro sitt anlegg, da de 

har sine hovedstasjoner der.  
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Hydrogenproduksjon uten tilkobling til kraftnettet 

 

Det er fullt mulig å produsere hydrogen ved elektrolyse uten at anlegget er koblet til 

kraftnettet (off-grid). Rent økonomisk har det fordelen av at man slipper å betale nettleie for 

kraftmengden man trenger til hydrogenproduksjonen.  

 

Småkraftforeningen i Norge har et pågående prosjekt for å se om produksjon av hydrogen kan 

være et alternativ for uutbygde småkraftverk, hvor lav strømpris eller manglende nettkobling 

har satt en stopper for utbyggingen. I to rapporter fra henholdsvis IFE og Sintef slås det fast at 

hydrogenproduksjon fra småkraft, under gitte omstendigheter, kan være lønnsomt.  

 

Dersom man benytter en kraftkilde uten tilkobling til nettet må produksjonsanlegget for 

hydrogen ha geografisk nærhet til kraftkilden, og ideelt sett også bruksområde for å slippe 

store transportkostnader. Produksjonen vil også være mer sårbar for strømbrudd siden det ikke 

eksisterer noen reserveløsning dersom småkraftverket får driftsproblemer.  

 

Tabell 5 - Konklusjon – muligheter for hydrogenproduksjon  

 

Kommune Energioverskudd Nettkapasitet – vurdert opp til 2,3 MW 

Bremanger JA JA 

Eid NEI JA 

Flora NEI JA 

Gloppen JA JA 

Høyanger  JA JA (fra 2019)  

Selje NEI JA 

Vågsøy NEI JA 

Årdal NEI JA 

 

Det er mulig å produsere hydrogen fra nettet i 7 av 8 kommuner. I Høyanger sør for 

Sørfjorden vil det være mulig etter ny transformatorstasjon er på plass i 2019. Off-grid-

løsninger er mulig i alle kommunene.  

 

Hydrogenproduksjon som biprodukt fra industrielle prosesser. 

 

Hydrogen er i noen tilfeller et biprodukt av industrielle prosesser, blant annet fra 

silisiumproduksjon. Hydrogen fra industriprosesser er den billigste måten å få framstilt 

hydrogen på, selv i de tilfeller hvor gassen må renses. Vi har ved flere tilfeller prøvd å få 

kontakt med ulike personer hos Elkem sentralt og Elkem Bremanger for å finne ut om 

hydrogen er et biprodukt fra deres silisiumproduksjon, evt. mengde hydrogen som produseres, 

renhet på gassen og om denne er gassen er aktuell for lokal bruk, dessverre uten hell. 
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4.2 Utslippskilder  
 

Statistisk Sentralbyrå beregner utslippene av klimagasser til luft for norske kommuner. Det er 

imidlertid kun 40 prosent av de nasjonale utslippene som fordeles på kommunene, slik at 

statistikken kun gir en indikasjon på utslippsfordelingen.  

 

For kommuner med under 20 000 innbyggere er det heller ikke oppgitt utslipp fra en 

samlekategori av industri- og bergverk, olje- og gassutvinning- landanlegg og energiforsyning 

av konfidensialitetshensyn. Dette gjelder for alle de åtte kommunene som deltar i prosjektet.  

 

For å gi en indikasjon på hvilke sektorer som står for klimagassutslipp i de åtte kommunene 

presenterer vi de siste tilgjengelige tall (2015) i hvor store andeler av utslippene de står for.  
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Figur 3 – Kommunale klimagassutslipp i 2015, andeler 
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Figur 4 – Kommunale klimagassutslipp i 2015, andeler forts. 
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Som grafene viser er det kommunale særtrekk, som f.eks. vesentlig større andel utslipp fra 

jordbruk i Gloppen og Eid. Et fellestrekk er imidlertid en betydelig andel utslipp fra 

veitrafikk, hvor det er potensiale for utslippsreduksjoner ved bruk av hydrogen fra elektrolyse 

som drivstoff. Se kapittel 5 – Verktøykasse – for konkrete vurderinger om utslippsreduksjoner 

per kjøretøy.  

 

Flere utslippskilder er også holdt helt utenfor det kommunefordelte regnskapet. Spesielt 

relevant for dette prosjektet er utslipp fra skipstrafikk langs kysten1. Sogn og Fjordane 

fylkeskommune har imidlertid utarbeidet statistikk over utslipp fra egen kollektivsektor, som 

fanger opp passasjerrelatert skipstrafikk i fylket. 

 

Tabell 6 – Utslipp fra kollektivsektor i Sogn og Fjordane 

 

  

Transportmiddel Forbruk i liter i 2015 Utslipp i 1000 tonn CO2-ekv 2015 

Ferje (fylkesvegsnettet) 3 790 817 10,1 

Hurtigbåt (Bergensrute) 6 682 484 17,9 

Lokalbåter 2 368 468 6,3 

Buss 3 600 478 9,6 

   

Sum 16 442 247 43,9 

 

Selv om tallene i figur 3 og 4 og tabell 6 ikke viser hele utslippsbildet for fylket og de åtte 

kommunene, er en fellesnevner at det er et betydelig utslipp forbundet med transportsektoren.  

  

                                                 
1 For en nærmere beskrivelse av metodikken bak kommunefordelte klimagassutslipp, se SSB sitt notat ”Utslipp til luft av 

klimagasser fordelt på kommune”.  
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4.3 Potensielle sluttbrukere av hydrogen 
 

4.3.1 Personbiler 

 

En hydrogenbasert personbil anslås å bruke ca. 0,4 kilo per dag og ha et årsforbruk på ca. 140 

kg. Dersom personbilen brukes som drosje er forventet dagsforbruk rundt 1,5 kilo og 555 kg i 

året.  

 

I tabell X2 under er det hentet ut tall fra SSB på alle registrerte privatbiler og drosjer i de åtte 

kommunene. Det er mest for å anslå et maksforbruk basert på dagens bilmengde og ikke et 

sannsynlig scenario. I verktøykassen som følger med rapporten er grunnlagsdata lagt inn slik 

at det er mulig å lage sine egne scenario for hvor stort hydrogenbehov et visst antall eller 

prosentandel av bilflåten i kommunen vil ha. Personbiler fylles med hydrogen som holder et 

trykk på 700 BAR.  

 

Det finnes i dag to tilgjengelige personbiler i Norge: Hyundai iX35 og Toyota Mirai. 

Førstnevnte kommer i ny utgave i 2018. I tillegg har produsenter som Mercedez (Daimler), 

Honda, Kia og Audi varslet lanseringer frem mot 2020.  

 

Tabell 7 – Personbiler og teoretisk hydrogenforbruk (kg) 

 

Kommune Personbiler  H2 per dag H2 per år Drosjer H2 per dag H2 per år 

Bremanger 1836 705 257 147 8 12 4 441 

Eid 3246 1 246 454 629 5 8 2 776 

Flora 5397 2 071 755 985 15 23 8 327 

Gloppen 3047 1 169 426 758 9 14 4 996 

Høyanger 2145 823 300 425 4  6 2 220 

Selje 1571 603 220 032 3 5 1 665 

Vågsøy 3048 1 170 426 898 7 11 3 886 

Årdal 2915 1 119 408 270 6 9 3 331 

       

Totalt 22 487 8 904 3 250 054 54 87 31 641 

 

4.3.2 Varebil 

 

Franske Symbio FCell leverer Renault Kangoo med brenselsceller som rekkeviddeforlenger. 

Dette er det nærmeste man kommer en kommersiell produksjonslinje av hydrogendrevne 

varebiler. Med utgangspunkt i årlig kjørelengde for kategorien ”liten varebil” hos SSB får vi 

et døgnforbruk på ca. 0,5 kg per døgn.3  

 

 

 

 

                                                 
2 Forbrukstallene er rundet av til nærmeste hele kilo. De tar utgangspunkt i antall kjørte kilometer årlig for kjøretøygruppen i 

Sogn og Fjordane og et forbruk på 7 kg/600 km.  
3 Større varebiler vil ha et høyere forbruk, men her finnes det ikke noen gode estimat på forbruk. SSB skiller heller ikke mellom 

liten og stor varebil i sin statistikk over registrerte kjøretøy. I kommunetallene er det derfor en ukjent mengde store varebiler. Det 

teoretiske forbruket må regnes som et konservativt estimat. 
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Tabell 8 – Varebiler og teoretisk hydrogenforbruk 

 

Kommune Varebiler  H2 per dag H2 per år 

Bremanger 294 123 45 019 

Eid 485 203 74 266 

Flora 968 406 148 225 

Gloppen 591 248 90 497 

Høyanger 315 132 48 234 

Selje 233 94 34 147 

Vågsøy 525 220 80 391 

Årdal 388 163 59 413 

    

Totalt 3789 1590 580 191 

 

4.3.3  Busser 

 

Ruter i har i dag fem hydrogenbusser i drift. Forbruket på disse har vært drøye 13,2 kilo 

hydrogen per 100 kilometer. Det er vesentlig over snittet på 9 kilo per 100 kilometer fra det 

europeiske Clean Hydrogen in European Cities som omfattet 54 busser. Det er vanskelig å 

anslå forbruk basert på gjennomsnitt fra storbybruk, men med utgangspunkt i norsk topografi 

har vi lagt forbruket fra Ruter til grunn i tabellen under.  

 

Siden 2010 har prisen på en 12-meter lang buss falt fra 1 million Euro til rundt 650 000 Euro 

for bestillinger gjort i 2017. Dersom man når et storskala-scenario (8 – 10 000 busser innen 

2025) anslås en ytterligere reduksjon til en stykkpris på ca. 470 000 Euro.  

 

Det nasjonale gjennomsnittet for antall kjørte kilometer per buss er ifølge SSB 38 167 

kilometer. I Sogn og Fjordane er snittet kun 20 812 kilometer. Det påvirker naturlig nok også 

det daglige hydrogenforbruket, som med en slik årlig kjørelengde er 7,5 kilo per dag.  

 

Tallet på registrerte busser i kommunene er trolig misvisende i forhold til hvor mange busser 

som er på veiene siden den ikke tar høyde for hvor bussene som brukes i kollektivtilbudet er 

registrert som hjemmehørende. Et kollektivknutepunkt som Førde har flere busser (70) enn de 

åtte kommunene i prosjektet til sammen.  

 

I verktøykassen som følger med rapporten er det mulig å velge antall busser basert på den 

gjennomsnittlige kjørelengden i både i Norge og i Sogn og Fjordane.  

 

4.3.4 Tungtransport  

 

Innen lastebilsegmentet finnes det ingen serieproduserte kjøretøy på hydrogen. Sveitsiske 

Coop fikk levert en 32-tonns distribusjonsbil i januar, mens norske Asko har bestilt 4 kjøretøy 

(27 tonn) fra Scania, hvor de første skal etter planen leveres i 2018. Foreløpig er prisen på 

Askos kjøretøy 3 til 4 ganger dyrere enn et tilsvarende dieselkjøretøy. Det forventes imidlertid 

store kostnadsreduksjoner dersom det kommer i gang serieproduksjon av kjøretøy.  

I USA er flere aktører i gang med prototypeutvikling. Nikola One er den aktøren som har 

kommet lengst og skal ha leveringsklare kjøretøy i 2021.  

 

Hydrogenforbruk for lastebiler er avhengig av størrelse på kjøretøy og gjennomsnittlig 

kjørelengde. Kombinert med mangelfulle erfaringsdata, er det vanskelig å gi et godt anslag på 
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hvor mye hydrogen lastebilsegmentet utgjør. Det sveitsiske kjøretøyet vi omtalte har et anslått 

for bruk på 7,5 kilo per 100 km. Vi har lagt det til grunn som utgangsverdi i verktøykassen 

som følger med rapporten4. En trekkvogn hjemmehørende i Sogn og Fjordane kjører i snitt 40 

841 kilometer i året. Legger vi et forbruk på 7,5 kg/100 km til grunn får vi et årlig forbruk per 

kjøretøy på litt over tre tonn.  

 

Det er imidlertid ikke tvil om at hydrogen og brenselceller har fordeler som kan nyttiggjøres 

av tungtransporten. Primært dreier dette seg om egenvekt på kjøretøyet og rekkevidde. Askos 

lastebiler vil ha en rekkevidde på rundt 500 kilometer.  

 

4.3.5 Øvrige kjøretøy 

 

Som vist i kapittel 4.2 er det knyttet store utslipp til jordbruk, også gjennom kjøretøyparken. 

Kategorien dieseldrevne motorredskaper står for det meste av forbruket av avgiftsfri diesel og 

omfatter dermed f.eks. traktorer.  

 

Det internasjonale selskapet New Holland Agriculture oppgir på sine nettsider at de har en 

hydrogendrevet versjon med 75 kW (106 hestekrefter), som er basert på et ombygd chassis og 

ikke i serieproduksjon.  

 

Amerikanske Wal-Mart og Amazon har gjort store innkjøp av hydrogendrevne gaffeltrucker 

til lagerbruk fra PlugPower.  

 

Asko får som en del av sitt hydrogenprosjekt levert 10 gaffeltrucker fra Toyota Material 

Handling til lagerbruk.  

 

Svenske Kalmar jobber med å utvikle en gaffeltruck som har lasteevne på rundt 14 tonn. 

Basert på samtaler med Saga Fjordbase anslås det at trucken vil ha et forbruk per dag på ca. 5 

kilo H2.  

 

4.3.6 Maritim bruk 

 

Hydrogen har stort potensiale i maritim bruk. Gjennom prosjektet GKP7H2 jobber Florø 

Skyssbåt, Flora kommune, Brødrene Aa og Maritim Forening Sogn og Fjordane med å 

etablere en hydrogendrevet hurtigbåt for pendlerruten Måløy – Florø. Den er anslått å ha et 

daglig forbruk på 372 kilo.  

 

I verktøykassen er det tilgjengelig en omregningskalkulator fra dagens dieselforbruk til 

hydrogen. Eksempelvis vil Dagens hurtigbåt mellom Bergen og Selje, med et dieselforbruk 

per tur på 3000 liter, har behov for ca. 540 kg hydrogen per tur dersom det skal baseres 

utelukkende på hydrogen.  

 

Det er to fartøy som trafikkerer sambandet daglig, ett starter i Bergen og det andre fra Selje. I 

ukedagene er det to avganger fra hvert endestopp. Det gir et daglig behov på ca. 540 kg x 4 

overfarter = 2160 kg per dag. I helgene er en daglig avgang. Det gir et daglig forbruk på 1080 

kilo hydrogen.  

 

                                                 
4 Det er mulig for brukerne å selv legge inn andre forbruksverdier etterhvert som bedre forbruksdata blir tilgjengelig.  
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Ifølge tall fra Sogn og Fjordane fylkeskommune hadde hurtigbåten mellom Bergen og Selje et 

dieselforbruk på 6 682 484 liter i 2015. Det tilsvarer et årlig hydrogenbehov på litt over 1200 

tonn. Dersom strekningen tar i bruk nullutslippsteknologi vil det trolig være en hybridløsning 

som reduserer hydrogenbehovet noe. Basert på erfaring om lagringskapasitet om bord og vekt 

på fartøyet, antar vi at det bunkres ved hvert endestopp før man snur. Under ideelle forhold 

med dagens teknologi kan bunkring av 540 kilo gjennomføres på litt under en time med en 

dispenser og litt under 30 min med to dispensere.  

 

Det øvrige forbruket fra lokalbåter i fylket er oppgitt til å være 2 368 468 liter diesel. Det 

tilsvarer ca. 425 tonn med hydrogen i året. De fleste av disse er imidlertid egnet for 

batteriløsninger og bør bruke det ved omlegging til nullutslipp.  

 

I verktøykassen er det tilgjengelig en omregningskalkulator fra dagens dieselforbruk til 

hydrogen. Slik ser man hva omlegging av ulike båtstrekninger vil kreve av hydrogenforbruk 

og gi i utslippsreduksjoner.  

 

4.3.7 Industrielt bruk 

 

Hydrogen kan brukes som innsatsfaktor i industrielle prosesser. Det prosjektet som har 

kommet lengst på Vestlandet er illmenittverket Tizir i Tyssedal. Her er intensjonen å benytte 

lokalprodusert hydrogen for å erstatte kull i produksjonen og dermed redusere Co2-utslippet 

med 90 prosent.  

 

Høyanger, Årdal og Bremanger har alle store klassiske industrivirksomheter. Hydro har 

aluminiumsproduksjon i Høyanger og Årdal, Elkem Bremanger produserer silisum, det 

viktigste råstoffet i solcellepanel og NorSun lager wafere av silisium til solcellepanel.  

 

4.3.8 Bruk av biprodukter 

 

Det oppstår flere interessante biprodukter fra hydrogenproduksjon som kan ha kommersiell 

og/eller industriell nytteverdi.  

 

Oksygen: For hvert kilo hydrogen som produseres får man ca. 8-gangen oksygen ”med på 

kjøpet”. Oksygenet har et atmosfærisk utgangstrykk og en renhet som er tilfredsstillende for 

bruk i oppdrettsnæringen. Oksygenet kan transporteres på trykkflasker (200 bar) dersom 

bruksområdet ikke er i umiddelbar nærhet til produksjonsanlegget.  

 

Figur 5 – Antall tillatelser for akvakultur i Sogn og Fjordane 
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Prisen for oksygen er ca. 2 kroner per 

kilo, og en antatt årsproduksjon på 

(2640*365) ca. 963 000 kilo utgjør en 

verdi på i underkant 2 millioner 

kroner. Dersom hydrogenprodusenten 

får solgt oksygenet forbedrer det 

naturlig nok forretningscasen.  

 

Ifølge Fiskeridirektoratet er det i dag 

134 aktive lokasjoner for akvakultur i 

Sogn og Fjordane, hovedtyngden er 

fordelt på matfisk i sjø (86) og 

settefiskanlegg (28 anlegg). Av disse 

er 62 i de åtte kommunene som 

inngår i prosjektet5. I tillegg er det 

planlagt storskala landbasert produksjon av laks i Florø kommune gjennom bruk av 

utviklingskonsesjoner.   

 

Spillvarme: Spillvarmen som oppstår under hydrogenproduksjonen kan utnyttes for å dekke 

lokalt varmebehov i f.eks. oppdrettsanlegg. Som en tommelfingerregel kan man gange 

effekten på elektrolysøren i MW med 2,55 for å finne ca. årlig varmeproduksjon i GWh. En 

elektrolysør med effekt på 0,75 MW har en varmeproduksjon på rundt 1,875 GWh i året.   

 

  

                                                 
5 Flora (25), Høyanger (16), Bremanger (13), Gloppen (5) og Vågsøy (3) 
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5.  Analyse av potensiale for lokale hydrogenprosjekter 
 

5.1 Generell informasjon om analysene 
 

5.1.1 Strømpris og nettleie 

 

Kjøp av elektrisitet er den definitivt viktigste driftskostnaden ved hydrogenproduksjon. I Sogn 

og Fjordane har snittet over de siste fem år vært 22,8 øre per kWh. Som følge av deltakelse i 

det nordiske kraftmarkedet er kraftprisen i Norge i stor grad påvirket av faktorer utenfor våre 

egne grenser. Statnett skriver i sin markedsanalyse frem mot 2040 at det er et stort utfallsrom 

for Norden, men at det er lite trolig med energiunderskudd.  Sentrale usikkerhetsmoment er 

brensel- og CO2-priser, fornybarandel på kontinentet, kapasitetsmargin, lagring- og 

fleksibilitet og kraftbalanse og kabler i Norden. Statnett presenterer to scenarier: lav og høy 

kraftpris mot 2040.  

 

Tabell 12 – Kraftprisforventning i Norge, Statnett 

 

 Lav pris Høy pris 

2020 20 EUR/MWh 25 EUR/MWh 

2030 30-33 EUR/MWh 55 EUR/MWh 

2040 27-30 EUR/MWh 50 EUR/MWh 

   
Kilde: Statnett 

 

En litteraturgjennomgang Greensight har gjort av uavhengig kraftprisforventninger viser en 

relativt samlet tro på en kraftpris på 18-24 øre per kWh i 2020. I vår analyse har vi lagt til 

grunn en gjennomsnittlig kraftpris på 28 øre / kWh. Med en gjennomsnittlig eurokurs gir det 

en pris på mellom 28-31 EUR/MWh og er i tråd med Statnetts lave prisscenario. I 

sensitivitetsanalysen vil vi illustrere hvordan endringer i strømprisen påvirker 

produksjonsprisen. For nettleie har vi annualisert en forventet økning på 3,42 prosent årlig. Vi 

tar dermed høyde for at nettleien, som følge av store investeringer i strømnettet, vil øke i løpet 

av 30 årsperioden vi anser som levetid for anlegget.  

 

5.1.2 Begrepsavklaringer 

 

Vi går her gjennom betydningen av: 

 

Strøm: Kostnader til strømkjøp 

 

Nettleie: Kostnader til nettselskap – effekt, energiledd og øvrige avgifter 

 

Finansielle kostnader: Avskrivning, renter og avkastning for investeringskostnadene 

 

Andre driftskostnader dekker tomteleie, kjølevann, lønn, drift- og vedlikehold av elektrolysør 

og hydrogenstasjonen.  

 

Produksjonspris: Pris per kilo hydrogen som er nødvendig for å dekke alle kostnader. Lavere 

produksjon gir høyere produksjonspris. 
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Salgspris: En antatt pris for sluttbruker. Oppgis eks mva. Produksjonspris + avanse på 10 

prosent til hydrogenprodusent. Ettersom det ikke er et fungerende marked for hydrogensalg i 

dag er det vanskelig å si eksakt hva avansenivået vil være. 10 prosent avanse er basert på 

nivået fra fossilt drivstoffsalg. 

 

Beregningene er foretatt ved bruk av et egenutviklet kalkyleverktøy. Kostnadene kan grovt 

sett deles i to; investeringskostnader og driftskostnader. I kalkylen fordeler vi 

investeringskostnadene over anleggets levetid og produksjonsmengde. Enkelte driftskostnader 

forløper per år (faste driftskostnader), mens andre er direkte koblet til produksjonen av 

hydrogen (variable driftskostnader). 

 

 

5.2 Utnyttelse av mulig småkraft fra Sagaelva 
 

Bakgrunn:  

Flora kommune søker som tiltakshaver konsesjon på kraftproduksjon fra Sagaelva, nord for 

Florø, tvers over Botnafjorden og Store Terøya.  

 

Kommunen ønsker å vite hvor stor hydrogenproduksjon det er mulig å oppnå ved å bruke 

kraftproduksjonen fra Sagaelva småkraftverk, hvor stor energimengde det tilsvarer for mulig 

back-up kraft for øyene utenfor Florø by, og mulighet for å utnytte oksygen i 

oppdrettsproduksjon.  

 

Energitilgang:  

Kommunen har nylig sendt en oppdatert søknad til NVE og håper å få den ferdigbehandlet i 

løpet av første halvår i 2018. Utførende konsulent hos iVestConsult opplyser at Sagaelva i et 

middels år har en estimert årsproduksjon på 9,1 GWh. Effekten for småkraftverket er 3,6 

MW. Utbyggingskostnaden er estimert til 3,90 kr/kWh. Det blir tilkoblet SFE Nett sin 22 kV-

linje, som er ca. 30 meter fra kraftstasjonen. I ren kraftproduksjon tilsier det en teoretisk 

produksjon på ca. 450 kilo per dag om all kraften går til hydrogenproduksjon. 

 

Men teori og praksis er også her to vidt forskjellige ting. Produksjonen varierer med tilsiget i 

vassdraget, som igjen vil ha sesongvariasjoner. Det er p.t. ikke gjort detaljerte estimat på disse 

variasjonene utover at hydrologiske data tilsier en produksjonsstans på 15 dager i et middels 

år.  

 

En videre utredning og/eller erfaringsinnhenting for sesongvariasjoner vil gi svar på hvor mye 

hydrogen som kan produseres utelukkende ved hjelp av lokal kraft fra Sagaelva. Et forslag er 

å drifte kraftverket i noen år, i påvente av at hydrogenmarkedet skal vokse, for å få god 

empiri.  

 

Vi anbefaler imidlertid å ha muligheten for å koble seg til kraftnettet. Det gjør det mulig å 

garantere en jevn hydrogenproduksjon ved å hente kraft i tilfeller med lav- eller ingen 

produksjon fra kraftverket. Det gir også redundans i tilfelle kraftstasjonen får driftsproblemer 

over lengre tid.  
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Figur 6 – Sagaelva og Botnafjorden 

 

 
Vurdering av anlegg og produksjonspris:  

 

Du trenger mellom 50-60 kWh for å produsere ett kilo hydrogen, avhengig av teknologi og 

størrelse. Det er et mål å hente så mye som mulig av kraften fra Sagaelva for å redusere 

kostnadene til nettleie.  

 

Om vi tar snittproduksjonen per dag fra Sagaelva er den like under 25 MWh daglig.  

 

Tabell 13 – Strømforbruk ved ulike produksjonsmengder 

 

Mengde per dag Kraftbehov per 

dag 

Andel av produksjon 

fra Sagaelva 

Årlig 

minimumsbehov 

fra kraftnettet6 

180 kg/dag 9,05 MWh 38,0 % 0,135 GWh 

330 kg/dag 18,05 MWh 72,4 % 0,271 GWh 

660 kg/dag 36,11 MWh 144 % 11,18 GWh 

1046 kg/dag 57,24 MWh 229 % 32,31 GWh 

  

Basert på tabell X virker en produksjon på 1046 kilo lite hensiktsmessig. Man må kjøpe 

størsteparten av produksjonen fra strømnettet og markedssituasjonen er uklar.  Også 660 

kg/dag krever mer kraft enn småkraftverket teoretisk kan levere. Vårt forslag er derfor å ta 

utgangspunkt i en standardisert løsning som produserer 330 kg hydrogen per dag. Den kan 

utnytte mesteparten av den lokalproduserte kraften.  

 

Basert på tidligere arbeid vet vi også at prisforskjellen mellom 330 vs. 180 kg er så stor at selv 

om man må kjøpe all kraft fra nettet på Sagaelva, er det billigere enn ved produksjon av 180 

kg uten nettleie.  

 

                                                 
6 For 180 og 330 kg/dag er dette behovet for å dekke 15 dager med produksjonsstans.  
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Basert på erfaringsdata fra sesongvariasjoner ved andre elvekraftverk i fylket anslår vi at 25 

prosent av nødvendig kraft må kjøpes fra nettet og betales full nettleie for.  

 

Tabell 14 – Input til produksjonspris, Sagaelva 

 

 NEL C-150 

Effekt 700 kW 

kWh/kg 55 

Kg/døgn 330 

Teknologi Alkalisk 

  

Felles   

Strømpris 28 øre/kWh 

Lokal kraft/strømnett 75/25 % 

Levetid 30 år 

Reinvestering ila levetid Ja 

Avkastningskrav 4,5 % 

Enovastøtte  0 % 

 

Det er en usikkerhet i alle prosjekt om det innvilges støtte fra Enova, men vi vil påpeke en 

ekstra usikkerhet her knyttet til samsvar med tilgjengelige støtteprogram.  

 

En hydrogenproduksjon på 330 kg/dag gir en oksygenproduksjon på knappe 100 000 kilo. 

Som vist i figur X er aktuelle oppdrettsanlegg på motsatt side av Botnafjorden. Med 

utgangspunkt i en oksygenpris på 2,5 kroner/kg representerer årlige salgsinntekter på 2,4 

millioner kroner, eller en potensiell reduksjon i hydrogenprisen med 20 kr/kg, før kostnader 

forbundet med oksygeninvesteringer er tatt med.  

 

Det er mulig å transportere oksygen i gassform over Botnafjorden til mulige sluttkunder, men 

det er en betydelig investering. De aller fleste oppdrettsanlegg får i dag tilkjørt oksygen og i 

tilfeller hvor det vurderes kombinert hydrogen- og oksygenproduksjon er forbruker i 

umiddelbar nærhet til markedet.   

 

For at det skal lønne seg å investere i oksygeninfrastruktur må man først avdekke 

oksygenbehovet. 100 prosent salg gir en reduksjon på hydrogenpris på 20 kr, 75 prosent gir 

15 kroner osv. Deretter må man se om årlige avskrivninger, investoravkastning, 

rentekostnader og driftsutgifter er mindre enn prisreduksjonen du får fra oksygeninntekter.  

 

I fremstillingen av produksjonspris er oksygen holdt utenfor.  
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Tabell 15 – Produksjonspris, Sagaelva 

 

 NEL C-150 

 Kr/kg 

Strøm 15,40 

Nettleie 2,68 

Andre driftskostnader 11,46 

Sum driftskostnader 29,55 

  

Sum finansielle 

kostnader 

19,57 

  

  

Produksjonspris  49,95 

  

Avanse 10 % til produsent 5,00 

Salgspris eks mva 54,95 

  

Produksjonspris MED 

Enova-støtte7 

44,73 

 

Med 75 prosent lokalprodusert kraft blir produksjonsprisen rett under 50 kr/kilo. Dersom man 

oppnår 40 prosent Enova-støtte til investeringene, er produksjonsprisen knappe 45 kr/kilo.  

 

Sensitivitetsanalyse 

Siden det er Flora kommune som har fallrettighetene til Sagaelva kan kommunen selv velge å 

selge strømmen til under vår estimerte markedspris på 28 øre/kWh.   

 

Tabell 16 – Sensitivitetsanalyse mot strømpris 

 

Strømpris/MWh NEL – C150 

250 50,30 

260 50,85 

270 51,40 

280 51,95 

290 52,50 

300 53,05 

310 53,60 

320 54,15 

330 54,70 

340 55,25 

350 55,80 

 

For hver endring i øre/kWh, endres produksjonsprisen med 55 øre per kilo.  

 

 

 

                                                 
7 Lagt til et ekstra fyllepunkt for å tilfredsstille Enova-kriterier 
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Arealbehov: 

 

En elektrolysør av typen C-150 fra NEL vil i bygg ha et arealbehov på ca. 120 m2. Det er 

også mulig å benytte en containerløsing. Da trengs det to containere på hhv. 14x3 m og 9x3 

m. Avstanden mellom containerne må være minimum to meter. Det gir samme arealbehov.  

I tillegg kommer fyllestasjonen som har et minimumsareal på 78 kvadratmeter. Selve 

dispenseren det fylles hydrogen fra kan stå inntil 100 meter unna stasjonsmodulen.  

 

Totalt gir det et samlet arealbehov på ca. 200 m2 i grunnflate. I tillegg kommer 

sikkerhetsavstander rundt komponentene. På Sagaøya er det trolig ikke en utfordring i forhold 

til eksisterende bebyggelse.  

 

Hydrogen som back-up for øyer i havnebassenget  

 

Flere av øyene som ligger i Botnafjorden og Nordalsfjorden har ingen redundans i sin 

kraftforsyning. En skade på linjen Brandsøy-Kjelkenes kan derfor føre til strømbrudd.  

 

Et kilo hydrogen har et energiinnhold på 33,3 kWh per kilo. Dagsproduksjonen på 330 kilo 

hydrogen har derfor et teoretisk energipotensiale på rett under 11 MWh.  

 

Men for å få elektrisitet går hydrogen via en brenselcelle, som har en typisk virkningsgrad på 

rundt 60 prosent. Du står da igjen med ca. 6,5 MWh dersom all den daglige 

hydrogenproduksjonen fraktes fra Sagaøya til en øy i havnebassenget. Siden det er snakk om 

å bruke hydrogen som back-up i tilfelle strømbrudd må det allerede være lagret på stedet. En 

containerløsning med en kapasitet på 400 kilo tilsvarer da en energimengde på ca. 8 MWh.  

 

Det finnes containere som rommer en mengde fra 276 til 1200 kilo hydrogen alt etter hvor 

stor energimengde man ønsker å ha som back-up. For Flora kommune løper det kostnader til 

container på stedet. Dersom en back-up tas i bruk og må etterforsynes fra Sagaelva trengs det 

like mange containere som steder + 1 (for å kunne frakte ny hydrogen og ta med seg tom 

enhet tilbake).  

 

Hydrogen som back-up må være en tilleggsfunksjon og ikke primæroppgaven for et mulig 

produksjonsanlegg ved Sagaelva. Forhåpentligvis forsvinner strømmen ytterst sjelden og 

hydrogenforbruket blir dermed ikke mer enn å fylle opp et gitt antall lagringscontainerne. 

Merkostnadene for å ta i bruk hydrogen som back-up til strømforsyningen er knyttet til 

transportkostnader fra Sagaelva til utplasseringssted, containerløsning og kjøp av 

brenselscelle, samt tilrettelegging på stedet.  

 

Transport antar vi kan foregå ved bruk av en lekter, investeringskostnader for en 

containertank med 400 kg er rundt 3 millioner kroner og kostnaden for et brenselscellesystem 

er ca. 200 dollar per kW. Dersom man trenger å dekke et effektbehov på 1 MW er prisen 

dermed 200*1000*dollarkurs = ca. 1,7 millioner norske kroner.  

 

Det er med andre ord høye investeringskostnader for en løsning som forhåpentligvis ikke blir 

brukt.  
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5.3 Hydrogenfyllestasjon i Eid  
 

Bakgrunn:  

E39, hovedfartsåren langs vestlandskysten, går gjennom kommunesenteret Nordfjordeid. Eid 

kommune ønsker mer kunnskap om hvor mange brukere som er nødvendig for å skape et 

lokalt hydrogenmarked. Det er naturlig å ta utgangspunkt i bedrifter med tyngre kjøretøy som 

har tilholdssted i kommunen. I tillegg er det viktig at en tenkt hydrogenstasjon kan inngå som 

en mulig del av et fremtidig stasjonsnettverk langs kysten.  

 

Vi har vært i kontakt med Naustdal Transport, Retura NoMil, NoMil og Bakerhuset Tunold 

om størrelsen på deres transportflåte, og om kjøretøyene vil ha et hydrogenforbruk som kan 

danne grunnlag for et lokalt marked.  

 

Energitilgang:  

Eid har fem småkraftverk i drift. Disse har til sammen en midlere årsproduksjon på 20,6 

GWh. Det samlede forbruket er 79,1 GWh. Kommunen har dermed en negativ energibalanse. 

Det kreves rundt 55 kWh for å produsere ett kilo hydrogen. Vi har vurdert to ulike 

elektrolysører med en maksimal døgnproduksjon på henholdsvis 83 og 330 kilo. Det gir et 

årlig på ca. 1,64 GWh eller 6,6 GWh ved full produksjon.  

 

Det behovet kan håndteres på to måter. Enten ved å hente strøm fra kraftnettet eller å ha 

hydrogenproduksjonen tett på en kraftkilde, i de fleste tilfeller et småkraftverk. Av de fem 

aktive kraftverkene i kommunen er det kun ett, Kjørstad Kraft, som har stor nok 

årsproduksjon til å levere 6,6 GWh. Videre har Stårheim kraft fått konsesjon med en forventet 

årsproduksjon på 10,2 GWh, men er ikke bygget ut. Både Kjørstad og Stårheim ligger vest for 

Nordfjordeid og et lite stykke unna E39.  

 

Ifølge netteier SFE Nett er det mulig å levere strøm fra nettet. Det er også nok nettkapasitet, 

men produksjonen bør helst ligge så nær en trafostasjon som mulig for å minimere 

transportavstanden. Det er to stasjoner – en mer eller mindre midt i Nordfjordeid og en langs 

riksvei 651, noen kilometer fra innkjøringen til E39.  

 

Å hente strøm fra nettet er i utgangspunktet en sikrere leveringskilde enn småkraftverk, som i 

større grad påvirkes av sesongvariasjoner. Det er også lite trolig at en fyllestasjon som ikke 

ligger langs E39 vil være attraktiv i et større nettverk langs kysten. I vurdering av 

produksjonspris har vi derfor tatt utgangspunkt i kjøp av strøm fra nettet, men det oppgis også 

potensiell besparelse ved å unngå nettleie.    

 

Figur 7 – Transformatorstasjoner i Eid 
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Vurdering av anlegg og produksjonspris:  

Produksjonsprisen tar for seg alle kostnader fra kjøp av strøm, investering i 

produksjonsanlegg og frem til hydrogenet er klart til bruk på hydrogenstasjonen. Den har som 

utgangspunkt at all produksjon blir solgt til markedet. Beregningene er foretatt ved bruk av et 

egenutviklet kalkyleverktøy. Kostnadene kan grovt sett deles i to; investeringskostnader og 

driftskostnader. I kalkylen fordeler vi investeringskostnadene over anleggets levetid og 

produksjonsmengde. Enkelte driftskostnader forløper per år (faste driftskostnader), mens 

andre er direkte koblet til produksjonen av hydrogen (variable driftskostnader). 

 

Tabell 17 – Input til produksjonspris, Eid 

 

 Felles  ITM 

HGas80 

ITM 

HGas360 

NEL C-

150 

Effekt  220 kW 418 750 kW 

kWh/kg  57-63 54 55 

Kg/døgn  83 180 330 

Teknologi  PEM PEM Alkalisk 

     

Felles      

Strømpris 28 øre/kWh    

Levetid 30 år    

Reinvestering ila levetid Ja    

Avkastningskrav 4,5 %    

Enovastøtte  40 %    

 

Det er en tommelfingerregel at jo større produksjon, jo lavere er produksjonskostnaden. Det 

fordrer imidlertid at produsenten får solgt hydrogenet. Når deler av produksjonen ikke blir 

solgt må produsenten enten øke produksjonsprisen eller bevisst gå med underskudd. 

Produksjonsmengden bør være best mulig tilpasset markedsbehovet. Vi har vurdert tre ulike 

alternativ. ITM H-Gas80 har lavest investeringskostnad, men også minst produksjon å fordele 

kostnadene over. Alle systemene inkluderer fyllestasjon med både 350 og 700 bar. Det er fullt 

mulig å bygge elektrolysører etter spesifikasjoner som er spesialtilpasset et bestemt 

produksjonsbehov, men disse løsningene er i utgangspunktet dyrere enn anlegg som er 

”hyllevare”.  
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Tabell 18 – Produksjonspris, Eid kommune 

 

 ITM Hgas80 ITM Hgas360 NEL-C150 

 Kr/kg Kr/kg Kr/kg 

Strøm 16,80 14,84 15,40 

Nettleie 13,23 11,42 10,73 

Andre driftskostnader 39,11 18,70 11,46 

Sum driftskostnader 69,14 44,97 37,59 

    

Sum finansielle 

kostnader 

34,20 19,68 14,53 

    

    

Produksjonspris  106,65 66,18 52,96 

    

Avanse 10 % til 

produsent 

10,67 6,62 5,30 

Salgspris eks mva 117,32 72,80 58,25 

    

Produksjonspris uten 

Enova-støtte 

124,98 84,10 60,29 

 

Dersom produksjonen i sin helhet foregår uten tilkobling til strømnettet kan posten nettleie i 

tabell X trekkes fra. Under ser vi produksjonsprisen dersom man slipper nettleie. I praksis vil 

de fleste produksjonsanlegg trolig hente deler av strømbehovet fra nettet uansett. Selv om 

man ligger tett på et småkraft- eller vindkraftanlegg, er det ikke sikkert produksjonsprofilen til 

disse anleggene er slik at de kan levere jevn og tilstrekkelig forsyning.  

 

Tabell 19 – Produksjonspris uten nettleie 

  

 ITM H-Gas80 IMT HGas360 NEL C-150 

Produksjonspris  93,43 60,23 46,45 

 

Sensitivitetsanalyse: 

 

Dersom du har et markedsbehov under maksimal produksjonsmengde hydrogen fra 

elektrolysøren har du to valg. Det første er å kjøre full produksjon, selge det du får solgt og la 

resten av hydrogenet gå til spille. Det andre er å tilpasse produksjonsnivået til 

markedsbehovet. Sistnevnte er det økonomisk fornuftige valget. Elektrolysøren C-150 er den 

som har den laveste produksjonsprisen av de modellene vi har vurdert. Den har et 

produksjonsspenn fra 15 til 100 prosent. Det vil si at produksjonen per døgn manuelt kan 

settes fra 49,5 til 330 kg. Dermed kan man til en viss grad tilpasse seg markedsbehovet. 

Investeringskostnadene og en del av driftskostnadene ligger fast, men de variable kostnadene 

knyttet til strømkjøp reduseres i takt med produksjonen.  

 

For å sammenligne har vi tatt utgangspunkt i maksproduksjonen til den minste modellen og 

sammenlignet produksjonspris med større anlegg med mindre produksjon.  
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Det viser at dersom markedsbehovet er 0-83 kg er ITM HGas80 den beste løsningen, i 

spennet 83 til 180 kg er ITM HGas360 best, mens for volum over det nødvendigvis må bli 

NEL C-150.  

 

Tabell 20 – Produksjonspris, gitt ulike markedsbehov 

 

 ITM 

HGas80 

ITM 

HGas360 

NEL-C150 

83 kg H2 106,65 108,85 148,63 

180 kg H2  66,18 79,75 

330 kg H2   52,96 

 

En beslutning av størrelse på produksjonsanlegg vil naturlig nok inneholde en diskusjon om 

fremtidig markedsvekst. I et mer detaljert forprosjekt er det naturlig å gjøre en vurdering av 

hva som finnes av ”sikkert marked” og hvilken utviklingstakt man bør ta høyde for.  

 

Som omtalt er kjøp av strøm den største variable kostnaden i hydrogenproduksjon ved 

elektrolyse. For produksjonsprisen har vi lagt til grunn en gjennomsnittlig pris på 28 øre/kWh 

gjennom en 30 årsperiode. Det er mer eller mindre i tråd med Statnetts lavprisscenario.  

 

Her illustrerer vi hvordan produksjonsprisen endrer seg i takt med strømprisen når all 

produksjonen blir solgt til markedet.  

 

Tabell 21 – Produksjonspris mot strømpris  

 

Strømpris kr/MWh NEL – C150 ITM HGas80 ITMHGas360 

250 51,31 104,85 53,17 

260 51,86 105,45 53,70 

270 52,41 106,05 54,23 

280 52,96 106,65 54,73 

290 53,51 107,25 55,29 

300 54,06 107,85 55,82 

310 54,61 108,45 56,35 

320 55,16 109,25 56,88 

330 55,71 109,65 57,41 

340 56,26 110,25 57,94 

350 56,81 110,85 58,47 

 

Figur X viser at produksjonsprisen for hydrogen stiger med mellom 53 og 60 øre for hvert øre 

kWh-prisen stiger.  

 

Arealbehov:  

Anlegget fra ITM Power leveres som en tredelt containerløsning som samlet har et arealbehov 

på ca. 125 m2 i grunnflate.  

 

En elektrolysør av typen C-150 fra NEL vil i bygg ha et arealbehov på ca. 120 m2. Det er 

også mulig å benytte en containerløsing. Da trengs det to containere på hhv. 14x3 m og 9x3 

m. Avstanden mellom containerne må være minimum to meter. Det gir samme arealbehov.  

I tillegg kommer fyllestasjonen som har et minimumsareal på 78 kvadratmeter. Selve 

dispenseren kan stå inntil 100 meter unna stasjonsmodulen.  
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Totalt gir det et samlet arealbehov på ca. 200 m2 i grunnflate.  

 

Mulige brukere i Eid kommune 

 

Naustdal Transport tilbyr termotransport, brøddistribusjon og varedistribusjon. Til sistnevnte 

kategori har de blant annet 12 kjøretøy med totalvekt på mellom 40-50 tonn som kjører øst-

vest. Naustdal Transport oppgir at de bruker to dager på turen, slik at det hver morgen starter 

seks kjøretøy fra Eid med retning østover.  

 

Basert på data fra eksisterende hydrogenlastebiler er det grunn til å anta at de vil ha en 

lagringskapasitet på rundt 30 kilo per kjøretøy. Med full tank ved avreise fra Eid utgjør det et 

daglig behov på 180 kilo hydrogen.8 Lagringskapasiteten for hydrogen om bord er ikke store 

nok til at kjøretøyene kan gjennomføre en rundreise på en tank, slik at kjøretøyene må fylle et 

sted på Østlandet.  

 

Det interkommunale foretaket Nordfjord Miljøverk (NoMil) oppgir at de har fem 

renovasjonskjøretøy som har Eid kommune som sitt virkeområde. De kjører ca. 40 000 

kilometer årlig og har et samlet årlig dieselforbruk på 17 200 liter. Basert på opplysninger fra 

selskapet E-Truck Europe, som bygger hydrogendrevne renovasjonskjøretøy, er forventet 

forbruk på mellom 6-9 kilo hydrogen per 100 kilometer. Legger vi et midtre estimat på 7,5 

kilo hydrogen til grunn, trenger hvert renovasjonskjøretøy fra NoMil tre tonn årlig eller litt 

over åtte kilo daglig. Fem renovasjonskjøretøy utgjør dermed mellom 40 og 45 kilo i daglig 

hydrogenbehov.  

 

Retura NoMil har kontor i Sandane, men utfører renovasjonstjenester i Eid kommune. To biler 

er i Eid kommune to dager i uken. Disse har en årlig kjørelengde på 50 000 kilometer. Ett 

kjøretøy er i Eid en gang i uken for å hente glass. Det har en årlig kjørelengde på 25 000 

kilometer.  Retura NoMil opplyser at disse renovasjonskjøretøyene i dag fyller diesel i Eid 

pga. lavere drivstoffpriser. Dersom vi legger til grunn et drivstoffbruk på 7,5 kilo per 100 

kilometer, trenger disse tre kjøretøyene hhv 3,75 tonn og 1,875 tonn hydrogen årlig. Det 

tilsvarer drøye 10 og 5 kilo hydrogen daglig, til sammen 25 kilo daglig (tre kjøretøy).    

 

Bakehuset Tunold har to biler selv og leier fem biler fast fra Naustdal Transport for 

distribusjon av brød- og bakervarer. Bilene er i bruk seks dager i uken.  

To av kjøretøyene er på 3,5 tonn og fire av dem er på 7,5 tonn, mens det er to større kjøretøy 

på 15-18 tonn. Basert på drivstoffanslag fra en hydrogenversjon av Renault Maxity på 4,5 

tonn anslår vi ca. 2 kg/100 km for kjøretøy på 3,5 tonn, 3 kg/100 for kjøretøy på 7,5 tonn og 6 

kg/100 km for kjøretøy på 15-18 tonn.   

 

Til sammen utgjør disse syv kjøretøyene et daglig hydrogenbehov på knappe 40 kilo 

hydrogen per dag.  

 

Til sammen representerer kjøretøyene vi har fremhevet fra Naustdal Transport, NoMil, NoMil 

Retura og Bakehuset Tunold (med leie av kjøretøy fra Naustdal Transport) et potensielt daglig 

forbruk på ca. 290 kilo hydrogen. 

 

                                                 
8 6 biler x 30 kilo 
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For aktører som ikke har drift syv dager i uken eller hvor vi har tatt utgangspunkt i årsforbruk, 

har vi fordelt forbruket over en hel uke. Dette for å illustrere behovet per dag ved jevn 

produksjon. Gjennom optimalisering av produksjonsanlegget med tilstrekkelig 

lagringskapasitet kan man lagre hydrogenproduksjonen som foregår de dagene forbruket er 

lavere. Det brukes så opp i løpet av uken med påfølgende oppfylling en uke senere. En slik 

optimalisering kan føre til at investeringskostnadene for lagring blir noe høyere enn i våre 

caser (136 kilo lagring og 150 kg lagret i tilknytning til fyllestasjonen). En økning fra 136 til 

525 kilo lagret øker produksjonsprisen ved full utnyttelse av en NEL C-150 med ca. 1 krone 

per kilo.  

 

290 kilo utgjør knappe 90 prosent av produksjonskapasiteten til NEL C-150 og kan gi en 

produksjonspris med Enova-støtte på 57,39 kr/kg eller en salgspris eks. mva på 63,13 kr/kg. 

Dersom de resterende 40 kilo av maksimalproduksjonen også selges til øvrige lokale aktører 

eller forbipasserende på E39, synker prisen ytterligere, se tabell X.  

 

Det er et potensielt lokalt brukermarked i Eid for hydrogen, målt i rent forbruksbehov og 

eksisterende transportflåter. Det er imidlertid et høyt investeringsbehov på kjøretøyssiden, 

som må beskrives som svært umoden inntil videre. I den grad det finnes tilgjengelige 

hydrogenkjøretøy representerer disse en betydelig merinvestering sammenlignet med dagens 

dieselmodeller.  
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5.4 Mulig bunkringsstasjon ved Stadt skipstunnel 
 

Bakgrunn:  

I Nasjonaltransportplan for 2014-2023 er det satt av 1,5 milliarder kroner til Stadt Skipstunnel 

i første periode og ytterligere 1,3 milliarder kroner i andre periode. Estimert byggetid fra 

oppstart er tre til fire år. For å bygge tunnelen skal det hentes ut ca. 8 millioner kubikkmeter 

med stein som blant annet skal brukes til etablering av nytt næringsområde i nærområdet.  

 

Selje kommune ser muligheter for å etablere et bunkringspunkt for maritim bruk av hydrogen 

ved den nordlige innseilingen til tunnelen, og ser dette i sammenheng med mulig utbygging 

av Okla Vindkraftverk som fikk konsesjon i 2015.  

 

Maritime brukere av hydrogen har et høyt forbruk og vi skisserer derfor en storskalavariant 

med daglig produksjon av 1,5 tonn og lagring av 3 tonn på stedet. En mulig teknisk utfordring 

for maritimt bunkringspunkt er varigheten på bunkring og evne til å betjene flere fartøy på 

kort tid. Med dagens teknologi kan man bunkre ca. 600 kg hydrogen ved 350 bars trykk på en 

time fra én dispenser.  

 

Produksjonsstedet er tenkt å være nytt næringsområde på Leikanger.  

 

 

Figur 8 – Sentrale steder i Selje for hydrogenproduksjon 

 

Energitilgang:  

Okla Vindkraftverk ligger på 

Stadlandet, like ovenfor 

Borgundvåg, har en effekt på 21 

MW og en antatt årsproduksjon 

på 65 GWh. Prosjektet eies av 

Vestavind Kraft som har 

italienske Falck Renewables som 

største aksjonær. Det er samme 

selskap som eier 

vindkraftprosjektene 

Bremangerlandet og Hennøy i 

Bremanger kommune.  

 

Dersom det skal benyttes kraft 

direkte fra Okla vindkraftverk 

for å minimere nettleie, må det 

bekostes en egen 

produksjonsradial fra 

koblingskiosken til vindparken 

ovenfor Borgundvåg og til 

produksjonsanlegget. Det er en avstand på ca. 10 kilometer.  

 

Et anlegg av størrelsen vi skisserer her har et effektbehov på mellom 4-5 MW. Basert på 

opplysninger fra netteier SFE Nett er det ikke kapasitet med en slik størrelse dersom 

elektrolysøren må hente strøm fra nettet. Et halvert anlegg kan være mulig å løse, men det 
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fordrer nærhet til trafostasjoner. Fra planlagt produksjonssted på Leikanger og til nærmeste 

transformatorstasjon på Skorge er det 26 kilometer. Den skal oppgraderes som en del av 

tilretteleggingen for vindparken.  

 

Vurdering av anlegg og produksjonspris:  

 

For å betjene det maritime markedet er det nødvendig med storskalaproduksjon.  

Sintef har f.eks. estimert hydrogenforbruket til en brønnbåt i oppdrettsnæringen til ca. 273 

tonn hydrogen i året. Det er et daglig forbruk på ca. 900 kilo med 300 driftsdøgn i året. Basert 

på standard virkningsgrad, både for brenselsceller og dieselmotor, er forholdet mellom 

hydrogen og diesel ca. 1 til 5,5. Det betyr at 5,5 liter diesel kan erstattes av ett kilo hydrogen i 

energiinnhold, når man tar høyde for virkningsgrad i motorløsninger.  

 

Anlegget vi har foreslått kan produsere knappe 2,1 tonn hydrogen per dag, og har en 

lagerkapasitet på tre tonn, for eventuell redundans eller evne til å lagre hydrogen på dager 

med lite forbruk. Det er to fyllestasjoner med evne til rask bunkring, per i dag tilsier 

tilgjengelig teknologi en hastighet på ca. 600 kilo per time per dispenser. Dersom fartøyene er 

tilrettelagt for bunkring fra flere dispensere kan bunkringstiden reduseres.  

 

 

Tabell 22 – Input til produksjonspris, Stadt 

 

 NEL A-485 

x 2  

Effekt 4400 

kWh/kg 55 

Kg/døgn 2092 

Teknologi Alkalisk 

  

Felles   

Strømpris 28 øre/kWh 

Levetid 30 år 

Reinvestering ila levetid Ja 

Avkastningskrav 4,5 % 

Enovastøtte  0 % 

Lokal kraft/nettet 90/10 
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Tabell 23 – Produksjonspris, Stadt 

 

 NEL A-485 

 Kr/kg 

Strøm 15,32 

Nettleie 1,00 

Andre driftskostnader 9,51 

Sum driftskostnader 25,83 

  

Sum finansielle 

kostnader 

12,60 

  

  

Produksjonspris  38,56 

  

Avanse 10 % til produsent 3,86 

Salgspris eks mva 42,42 

  

Produksjonspris med 

Enova-støtte 

35,17 

 

Vi ender opp med en produksjonspris per kilo hydrogen på 38,56 kroner. For å være 

konkurransedyktig med en pris for marin diesel på 6 til 8 kr, må salgsprisen for hydrogen 

være rundt 40 og helst lavere. Om vi tar utgangspunkt i en avanse til produsent av hydrogen 

på 10 prosent, kan en salgspris på Selje være i overkant av 42 kroner. Det er en pris uten noen 

form for Enova-støtte til investeringene ettersom dagens støtteordning ikke inkluderer 

fyllestasjoner til maritimt bruk. Dersom det gis 40 prosent investeringsstøtte er 

produksjonsprisen 35,17 kroner og en salgspris under 40 kroner er realistisk å oppnå.  

 

Det er en rekke usikkerhetsmoment ved priskalkylen. Den forutsetter at 90 prosent av den 

nødvendige krafttilførselen kommer direkte fra Okla vindkraftverk (som p.t. ikke er bygget). 

Det er estimert 10 millioner kroner i kostnader for å bygge og eie en produksjonsradial fra 

vindkraftverket og til næringsområdet på Leikanger. Dette er en svært usikker post. Det er 

også vanskelig å si om produksjonsprofilen til vindkraftverket kan gi en stabil strømtilførsel 

eller om sesongvariasjoner gjør at man er avhengig av å kjøpe mer strøm fra nettet, som p.t. 

har en utfordring med liten kapasitet.  
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Sensitivitetsanalyse 

 

Tabell 24 – Sensitivitetsanalyse mot strømpris 

 

Strømpris kr/MWh NEL – A485 

250 36,92 

260 37,47 

270 38,02 

280 38,56 

290 39,11 

300 39,66 

310 40,21 

320 40,75 

330 41,30 

340 41,85 

350 42,39 

 

For hvert kr/MWh strømprisen endres, så endres produksjonskostnaden per kilo hydrogen 

med 55-56 øre.  

 

Arealbehov:  

 

En løsning basert på to elektrolysører av typen A-485, lagring for tre tonn, bunkringsstasjon, 

kompressor og dispenser er antatt å ha et samlet arealbehov på ca. 1500 m2 i grunnflate. A-

485 er ikke en containerløsning og må plasseres i et bygg.  

 

Tilleggsvurderinger vedr. hurtigbåt Bergen-Selje: 

 

Som nevnt i kapittel 4.3.5 om maritime forbrukere, er hurtigbåtruten Bergen-Selje potensielt 

en betydelig forbruker, med et hydrogenbehov på ca. 540 kilo per overfart. I ukedagene er det 

behov for to bunkringer i Selje i løpet av dagen. Det utgjør 1080 kilo som en potensiell stabil 

kunde for mulig hydrogenproduksjon på Leikanger.  

 

Hurtigbåten har i dag anløp i Selje sentrum. Det er dermed to alternativ – enten å etablere en 

bunkringsstasjon ved dagens hurtigbåtkai og kjøre hydrogen fra Leikanger eller at hurtigbåten 

utnytter pausen mellom avgangene ved å dra til Leikanger for bunkring. I dag er det minimum 

2 timer og 15 minutter mellom ankomst og avreise fra Selje. Selve bunkringen tar rundt 60 

minutter fra én dispenser, i tillegg kommer forflytting fra Selje til Leikanger. Det bør være 

mulig, igjen med forbehold om ventetid for å kjøre gjennom tunnelen, mulig å bunkre i 

Leikanger og opprettholde dagens rutemønster.  

 

Dersom man ønsker å bunkre sentralt i Selje med tilkjørt hydrogen kreves det en 

hydrogenstasjon med kompressor, dispenser og ideelt sett lagring for inntil 1,1 tonn. I tillegg 

må det investeres i transportcontainere. Avhengig av optimalisering og mulighet for Enova-

støtte, vil tilkjørt hydrogen ha en merkostnad i forhold til produksjonsprisen på Leikanger på 

mellom 10 og 15 kroner per kilo.  

 

Intuitivt virker det fornuftig å unngå investeringskostnader for et ekstra bunkringspunkt og 

transportcontainer, samt transportkostnader. Det vil imidlertid avhenge av hvor stor 



 Kartlegging av hydrogenmuligheter i Sogn og Fjordane. 10.01.2018 
  R: 10039 Rev: 1 

36 
 

trafikk/lang ventetid det blir i Stadttunnelen og hvilke kostnader som er forbundet med å 

trafikkere gjennom tunnelen.  

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Energiknutepunkt i Gloppen 
 

Bakgrunn:  

Gloppen kommune ønsker å se på mulighetene for et energiknutepunkt på Byrkjelo. Her 

finnes flere småkraftverk som kan være en mulig kraftkilde til hydrogenproduksjon. Det gir 

mulighet til å benytte lokale kraftkilder og redusere behovet for tilknytning til strømnettet og 

dermed også nettleien. Tine Byrkjelo er en mulig sluttkunde for hydrogen til transportformål. 

Tine-konsernet har reservert en utgave av den hydrogenbaserte Nikola One – med oppgitt 

rekkevidde på over 1200 km. Det er også mulige forbrukere av varmeproduksjon fra 

elektrolysøren. En plassering av en hydrogenstasjon på Byrkjelo kan også inngå i en fremtidig 

hydrogenkorridor langs E39.  

 

Energitilgang:  

Elvekraftverket Byrkjelo Kraft kan levere kraft til en hydrogenproduksjon på Byrkjelo. 

Daglig leder i Byrkjelo Kraft oppgir at de ved full produksjon genererer rundt 200 MWh 

daglig. Om sommeren produseres det ca. 2/3 av maks, mens det om vinteren er ca. 1/3 av 

maks. Forenklet gir det en daglig produksjon på rundt 134 MWh på sommerstid og 66 MWh 

på vinterstid.  

 

De to anleggene for hydrogenproduksjon (330 og 660 kg/døgn) vi vurderer i det videre 

arbeidet har et daglig energibehov på hhv. 18,05 og 36,11 MWh. Rent mengdemessig 

produserer dermed Byrkjelo Kraft nok kraft. Vi understreker imidlertid at det dermed ikke 

betyr at elektrolysøren automatisk bør være frikoblet fra kraftnettet. Byrkjelo Kraft er 

avhengig av hydrologiske forhold og dersom man velger å utrede mulighetene for 

energiknutepunkt på Gloppen videre må det innhentes en detaljert produksjonsrapport for å 

vurdere forsyningssikkerheten gjennom året. En helt isolert løsning uten forbindelse til 

kraftnettet gjør produksjonen sårbar. Et alternativ er å ha større lagringskapasitet for å kunne 

tilby hydrogen i perioder med lav kraftproduksjon, men man er likevel sårbar for lengre 

opphold i kraftproduksjonen, f.eks. ved vedlikehold eller tekniske problemer.  

 

I våre analyser har vi tatt høyde for at 20 prosent av kraftforbruket kommer fra nettet, mens 

80 prosent leveres direkte fra Byrkjelo Kraft. Vi antar prisen per kWh fra Byrkjelo Kraft vil 

følge markedsprisen. 
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Figur 9 – Kart over Byrkjelo Kraft og Tine Byrkjelo 

 

 
 

Vurdering av anlegg og produksjonspris:  

 

Tine Byrkjelo har pekt på langdistanseruten Byrkjelo-Jæren t/r som et mulig alternativ for 

hydrogenbaserte kjøretøy. De estimerer rundt 1 kg hydrogen per mil for en rundtur på 1000 

km. Det blir et dagsforbruk på 100 kg hydrogen per kjøretøy. I dag betjenes ruten av fire 

kjøretøy som til sammen vil trenge minimum 400 kg hydrogen per dag. Basert på 

kjøretøysdata for Nikola One kan turen gjennomføres uten behov for fylling underveis. Det er 

imidlertid usikkerhet rundt når Nikola One er leveringsklar i Norge. Nylig har det blitt antydet 

fra selskapets leder at det trengs 5000 bestillinger fra norske aktører før det blir aktuelt å 

etablere infrastruktur og levere kjøretøy.  

 

De øvrige tunge hydrogenkjøretøyene som utvikles nå har en rekkevidde på mellom 400 og 

500 km på en tank. Det gir behov for påfyll av drivstoff underveis, eventuelt at kjøretøyene 

må brukes lokalt. Det reduserer produksjonsbehovet lokalt på Byrkjelo. Vi har derfor valgt å 

sammenligne produksjonspriser for to enheter med hhv. 330 og 660 kg hydrogen som 

maksimal dagsproduksjon.   
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Tabell 25 – Input til produksjonspris, Byrkjelo 

 

 Felles  NEL C-150 NEL C-300 

Effekt  700 kW 1400 kW 

kWh/kg  55 55 

Kg/døgn  330 660 

Teknologi  Alkalisk Alkalisk 

    

Felles     

Strømpris 28 øre/kWh   

Lokal kraft/strømnett 80/20 %   

Levetid 30 år   

Reinvestering ila levetid Ja   

Avkastningskrav 4,5 %   

Enovastøtte  40 %   

 

Tabell 26 – Produksjonspris, Byrkjelo 

 

 NEL C-150 NEL C-300 

 Kr/kg Kr/kg 

Strøm 15,40 15,40 

Nettleie 2,15 2,10 

Andre driftskostnader 11,46 7,04 

Sum driftskostnader 29,01 24,55 

   

Sum finansielle 

kostnader 

14,53 10,22 

   

   

Produksjonspris  44,37 35,18 

   

Avanse 10 % til produsent 4,44 3,52 

Salgspris eks mva 48,81 38,70 

   

Produksjonspris uten 

Enova-støtte 

50,87 40,15 

 

Forutsetningen for alle produksjonsprisene er at hele produksjonen blir solgt.  

Dersom det er mulig å få hele produksjonen fra Byrkjelo Kraft og man tar sjansen på å ikke 

ha en sekundær kraftkilde, vil kiloprisene kunne reduseres med ytterligere to kroner.  

 

Det er tatt utgangspunkt i en Enova-støtte på 40 prosent av prosjektkostnadene, som er 

maksimalt støttenivå. Dersom man ikke får noe støtte øker produksjonsprisen for C-150 med 

ca. 6,5 kroner og for C-300 med ca. 5 kroner.  
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Sensitivitetsanalyse 

 

Figur 10 – Produksjonspris, gitt ulik utnyttelsesgrad 

 

 
Figur X viser at dersom behovet er 330 kg eller under, så får man lavere pris med en C-150 

enn å redusere produksjonen fra den større C-300, som i utgangspunktet hadde en lavere 

produksjonspris. Men forskjellen er liten. Dersom man selger 65 % (430 kg/dag) fra det 

største anlegget oppnår man identisk produksjonspris som ved salg av samtlige 330 kg fra det 

minste alternativet. Det betyr at dersom man forventer en markedsvekst innen forholdsvis 

kort, man det lønne seg å investere i større produksjonskapasitet enn man trenger fra dag 1.  

 

Tabell 27 – Sensitivitetsanalyse mot strømpris 

 

Strømpris kr/MWh NEL – C150 NEL – C300 

250 42,72 33,53 

260 43,27 34,08 

270 43,82 34,63 

280 44,37 35,18 

290 44,92 35,73 

300 45,47 36,28 

310 46,02 36,83 

320 46,57 37,38 

330 47,12 37,93 

340 47,67 38,48 

350 48,22 39,03 
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For hvert kr/MWh strømprisen øker, stiger produksjonsprisen per kilo hydrogen med 55 øre.  

 

 

 

 

Arealbehov:  

En elektrolysør av typen C-150 fra NEL vil i bygg ha et arealbehov til komponentene på ca. 

120 m2. Det er også mulig å benytte en containerløsing. Da trengs det to containere på hhv. 

14x3 m og 9x3 m. Avstanden mellom containerne må være minimum to meter. Det gir samme 

arealbehov.  

 

I tillegg kommer fyllestasjonen som har et minimumsareal på 78 kvadratmeter. Selve 

dispenseren kan stå inntil 100 meter unna stasjonsmodulen.  

 

Totalt gir det et samlet arealbehov på ca. 200 m2 i grunnflate.  

 

En elektrolysør av typen C-300 fra NEL vil i bygg ha et arealbehov til komponentene på ca. 

190 m2. Det er også mulig å benytte en containerløsning. Da trengs det tre containere på hhv 

14x3 m og 9x3 m (2 stk.). Avstanden mellom containerne må være minimum to meter. Det gir 

samme arealbehov. I tillegg kommer fyllestasjonen som har et minimumsareal på 78 

kvadratmeter. Selve dispenseren kan stå inntil 50 meter unna stasjonsmodulen.  

 

Totalt gir det et samlet arealbehov på rundt 280 m2 i grunnflate. 

  



 Kartlegging av hydrogenmuligheter i Sogn og Fjordane. 10.01.2018 
  R: 10039 Rev: 1 

41 
 

 

5.6 Produksjon fra småkraft med lokal distribusjon i Høyanger 
 

Bakgrunn: 

Lavik i Høyanger kommune er anløp for verdens første batteriferge, Ampére, og Tesla har et 

eget ladepunkt med 10 superchargere på fergekaien. Med tilgang på hydrogen på fergekaien 

til landtransport, vil Lavik være et moderne energiknutepunkt for transport. Høyanger 

Næringsutvikling ønsker også å se på mulighetene for å konvertere fergesambandene Vik-

Ortnevik og Ortnevik-Nordeide fra diesel til hydrogen fra neste anbudsperiode starter i 2021-

22. Sambandene trafikkeres i dag av MS Tansøy med dieseldrift. I dag bunkrer hurtigbåten på 

Nordeide og har fast tilholdssted på Ortnevik. Sistnevnte er vesentlig kortere unna en 

hydrogenproduksjon på Osland og vi har derfor regnet ut fra et scenario hvor en 

hydrogenhurtigbåt vil bunkre på Ortnevik.  

 

Samtidig er det et pågående prosjekt på Osland i Høyanger kommune, hvor man ønsker å 

sette i drift den første hydrogendrevne arbeidsbåten til Osland Havbruk. Det er også planer 

om å bruke 150 000 kg oksygen fra hydrogenproduksjonen som innsatsmiddel i 

oppdrettsanlegget. Det er planlagt lokalprodusert hydrogen med kraft delvis fra 

elvekraftverket Osland Kraft og delvis fra kraftnettet. For at dette prosjektet skal bli realisert 

er man avhengig av en konkurransedyktig drivstoffpris på hydrogenet.  

 

Med flere brukere er det mulig å ha en større produksjon og dermed får stordriftsfordeler og 

billigere kilopris. Vi har derfor vurdert produksjon på Osland og transport med lastebil til 

henholdsvis Lavik og Ortnevik.  

 

Energitilgang:  

Osland kraftverk er et elvekraftverk som utnytter et fall på 143 meter, har en installert effekt 

på 0,75 MW og en årsproduksjon på ca. 2 GWh.  

 

Netteier BKK Nett opplyser om en anstrengt kapasitet i kraftnettet inntil ny 

transformatorstasjon er på plass i 2019. Ettersom en mulig hydrogenproduksjon i Høyanger 

ikke blir realisert innen den tid, er det mulig også med større elektrolysører enn hva dagens 

situasjon tilsier er mulig.  

 

Med sin årsproduksjon kan Osland stå for en tredjedel av energibehovet til 

hydrogenproduksjonen. Resten av kraftbehovet må hentes fra strømnettet.  
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Figur 11 – Sentrale lokasjoner, Høyanger 

 

 
 

Arealbehov:  

En elektrolysør av typen C-150 fra NEL vil i bygg ha et arealbehov til komponentene på ca. 

120 m2. Det er også mulig å benytte en containerløsing. Da trengs det to containere på hhv. 

14x3 m og 9x3 m. Avstanden mellom containerne må være minimum to meter. Det gir samme 

arealbehov.  

 

I tillegg kommer fyllestasjonen som har et minimumsareal på 78 kvadratmeter. Selve 

dispenseren kan stå inntil 100 meter unna stasjonsmodulen.  

 

Totalt gir det et samlet arealbehov på ca. 200 m2 i grunnflate.  

 

En enkeltstående fyllestasjon på Lavik vil kreve et minimumsareal på 78 m2 i grunnflate, 

samt plass til framkjøring av hydrogen med lastebil. Det samme ved maritim bunkring på XX. 

Her kan det også være et alternativ å bunkre direkte fra lastebil.  

 

Vurdering av anlegg og produksjonspris:  

 

Forbruket til en hydrogendrevet arbeidsbåt hos Osland Havbruk er estimert til ca. 145 kilo per 

dag. Den er i bruk seks dager i uken og har et årlig forbruk på ca. 44 tonn i året.  

 

MS Tansøy har i dag et dieselforbruk på 434 962 liter, basert på opplysninger fra Fjord1. 

Rederiet opplyser at båten ikke går i samme rute hver dag, slik at et daglig forbruk er 

vanskelig å anslå. Dersom vi tar årsforbruket tilsvarer det et årlig behov på knappe 70 tonn 

eller 200 kilo per dag, om vi ikke tar hensyn til ulikt dagsforbruk. For begge de maritime 

fartøyene er det stor sannsynlighet for at de bygges som hydrogenelektriske fartøy med en 

mindre batteripakke som står for noe av energiforsyningen og dermed påvirker 

hydrogenforbruket9. 

 

                                                 
9 Vi presiserer at alle anslag for hydrogenbruk i maritime fartøy er gjort på teoretiske 

beregningsmodeller. Virkningsgraden for brenselscellen er satt til 60 prosent.  
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Behovet for en fyllestasjon til landtransport på Lavik er vanskelig å anslå. En bil bruker ca. 

0,4 kg per dag. En ukentlig transport av ”restproduksjonen” på 110 kilo hydrogen fra Osland 

til Lavik vil trolig være tilstrekkelig for et personbilmarked.  

 

Summerer vi dette opp får vi et samlet årsforbruk på 120 000 tonn hydrogen i året eller et 

daglig forbruk på 328 kilo per dag.  

 

Om vi tar høyde for at både arbeidsbåten og hurtigbåten vil være hybridløsninger, samt at 

forbruket i en fyllestasjon på Lavik trolig er lavere, regner vi produksjonspris fra en NEL C-

150 med en døgnkapasitet på 330 kilo for å få best mulig samsvar mellom produksjon og 

forbruk. Eventuelle ujevnheter i forbruk hos hurtigbåten fra dag til dag kan kompensere ved å 

ha et mindre lagringsanlegg i Ortnevik.  

 

Et slikt scenario involverer flere aktører, både private og offentlige, og kan organiseres på 

ulike måter. For å gjøre det enkelt forutsetter vi at all hydrogeninfrastruktur eies av samme 

aktør.  

 

Vi gjør derfor følgende beregninger:  

- Produksjonspris og salgspris per kilo hydrogen fra elektrolysøren C-150 med en 

kapasitet opp til 330 kilo per dag, inkl. fyllestasjon på Osland.  

- Pristillegg for transport per km og fyllestasjon til hhv Lavik og Ortnevik 

Ved full drift vil produksjonsanlegget har et årlig kraftforbruk på rundt 6 GWh. Osland Kraft 

kan bare levere rundt en tredjedel av dette. Det resterende behovet må hentes via kraftnettet 

og betale nettleie for.  

 

Tabell 28 – Input til produksjonspris, Osland 

 

 NEL C-150 

Effekt 700 kW 

kWh/kg 55 

Kg/døgn 330 

Teknologi Alkalisk 

  

Felles   

Strømpris 28 øre/kWh 

Lokal kraft/strømnett 30/70 % 

Levetid 30 år 

Reinvestering ila levetid Ja 

Avkastningskrav 4,5 % 

Enovastøtte  40 % 

Oksygenpris 2,5 kr/kg 
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Tabell 29 – Produksjonspris, Osland 

 

 NEL C-150 

 Kr/kg 

Strøm 15,40 

Nettleie 6,83 

Andre driftskostnader 12,30 

Sum driftskostnader 34,52 

  

Sum finansielle 

kostnader 

14,60 

  

  

Produksjonspris  46,76 

  

Avanse 10 % til produsent 4,68 

Salgspris eks mva 51,44 

  

Produksjonspris uten 

Enova-støtte 

54,09 

 

Produksjonsprisen ved maksimal produksjon per dag på 330 kg er 46,76 kroner. Da er det 

regnet med salg av 150 000 kg oksygen til Osland Havbruk. Salgsprisen til Osland Havbruk 

for bruk i arbeidsbåten vil da være litt over 51 kroner. Anlegget inkluderer mulighet for å 

lagre 136 kilo hydrogen på stedet, og har to dispensere tilgjengelig. Per i dag er arbeidsbåten 

den eneste mottakeren av hydrogen og en ekstra kompressor og dispenser for å kunne levere 

700 bar er fjernet for å optimalisere økonomien i prosjektet.  

 

Transportkostnader 

 

Fra Osland til Ortnevik er det ca. 26 kilometer, mens det til Lavik er 36 kilometer, inkludert 

kryssing av fergesambandet Lavik-Oppedal. Hver dag skal det leveres ca. 200 kg hydrogen til 

Ortnevik. Hver søndag, når arbeidsbåten ikke er i bruk, leveres 110 kilo hydrogen til 

fyllestasjonen i Lavik.  

 

Det må investeres i en containerløsning for transport som kan romme minst 310 kilo 

hydrogen, samt hydrogenstasjon med 350 bar på Ortnevik til maritim bunkring og 

hydrogenstasjon på Lavik med både 350 og 700 bar trykk. Vi forutsetter en reinvestering i ny 

container etter 20 års bruk.    

 

Vi har satt start og stopp på Osland for de rene transportkostnadene. Hvor kjøretøyet kommer 

fra er naturligvis et usikkerhetsmoment. For stasjonen i Lavik har vi satt som forutsetning at 

eventuelt oppsyn av stasjonen bemannes av personell fra Osland/Ortnevik. Det påløper derfor 

ikke lønnskostnader i infrastrukturposten, ei heller har vi belastet ”Lavik”-stasjonen med 

investeringskostnadene til containeren som uansett må kjøpes inn. Selv med disse fradragene 

ser vi i tabell X at kostnadene for å frakte så små volum er dyrt.  

 

Selv om stasjonen settes opp på kaien i Oppedal, som er et mer fornuftig valg med tanke på 

avstand fra Osland, er det langt unna en konkurransedyktig pris. Det viser at så lenge det ikke 

er et stabilt forbruk er det ikke fornuftig å transportere hydrogen fra Osland. Et tenkt scenario 
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er selvsagt å transportere større volum til Lavik/Oppedal for å få ned kilokostnaden, men da 

trengs en større produksjonsmengde på Osland som ville gitt en dårligere tilpasning mellom 

produksjon og marked, og dermed trolig høyere hydrogenpris for de maritime prosjektene. 

Med andre ord er det vanskelig å løse alle tre lokaliseringenes behov samtidig.  

 

Tabell 30 – Transportkostnader Osland – Ortnevik/Lavik 

 

 Ortnevik Lavik 

Transport 4,16 kr/kg 15,65 kr/kg 

Infrastruktur 20,06 kr/kg 237,48 kr/kg 

Totalt 26,7 kr/kg  

   

Totalt uten Enova-

støtte til infrastr. 

29,49 kr/kg 253,13 kr/kg10 

   

Produksjonspris 

levert  

73,08 kr/kg 299,89 kr/kg 

   

 

Tabell 31 – Sammenligning ulike produksjonsbehov 

 

 Osland 

alene (125 

kg)11 

Osland full 

produksjon 

Orntnavik 

tilkjørt 

Orntnavik 

alene (200 

kg) 

Produksjonspris 70,31 kr/kg 46,76 kr/kg 73,08 kr/kg 72,73 kr/kg 

 

Tabell 31 viser at det er marginalt billigere å produsere 200 kilo hydrogen lokalt på Ortnevik 

enn å få det tilkjørt fra Osland, gitt at det er praktisk mulig. Men dersom det blir løsningen får 

det store konsekvenser for Osland som får et mindre produksjonsbehov og dermed en høyere 

kilopris.  

 

Men dersom det er praktisk mulig ut fra rutetabeller for hurtigbåten, er selvsagt den beste 

løsningen at begge fartøyene bunkrer samme sted. Da unngår man transportkostnader og kan 

levere hydrogen ned mot konkurransedyktige priser.  

 

  

                                                 
10 Ikke nok daglig volum til å kvalifisere for Enova-støtte 
11 Pris fra ITM HGas360 som er best egnet for et produksjonsbehov på 125 kg/dag. 125 kg/daglig = 145 x 6 dager 
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5.7 Bremanger 
 

Bakgrunn:  

Av de åtte kommunene i prosjektet er Bremanger den kommunen med størst energioverskudd 

i dag. Basert på midlere årsproduksjon fra totalt 14 aktive kraftverk hadde de i fjor et 

overskudd på 665 GWh. Den store aktøren er Svelgen Kraft som eies av Sogn og Fjordane 

Energi, Tafjord Energi og Sunnfjord Energi. Det er også nylig gitt konsesjon til en større 

vindkraftutbygging på Bremangerlandet og Hennøy som vil gi nye 390 GWh i årlig 

strømproduksjon.  

 

Kommunen ønsker mer informasjon om investering- og produksjonskostnader for hydrogen i 

Bremanger, før de i nærmere dialog med lokalt næringsliv ser på mulige bruksområder.   

 

Energitilgang:  

Det er kapasitet til å hente strøm fra nettet dersom produksjonen plasseres nær en 

transformatorstasjon. I Bremanger kommune er det to stasjoner, en i Svelgen og en i nærheten 

av Rugsund. Førstnevnte har også umiddelbar nærhet til de største vannkraftverkene og er et 

naturlig valg dersom man i dialog med Svelgen Kraft ønsker å se på muligheten for å hente 

strøm direkte fra et av kraftverkene.  

 

Figur 12 – Transformatorstasjoner, storskala vannkraft og konsesjonsgitt vindkraft i 

Bremanger 
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Vurdering av anlegg og produksjonspris:  

Det er uklart hvem som er potensielle brukere i Bremanger per i dag. For landbasert transport, 

noen hydrogenbiler og en buss, holder det med en mindre elektrolysør. Dersom maritime 

brukergrupper eller industrien tar det i bruk, øker behovet. Vi har derfor valgt å vise 

produksjonspris for tre ulike anlegg med dagsproduksjon på henholdsvis 83, 330 og 1040 kilo 

hydrogen.  

 

Tabell 32 – Input til produksjonspris, Bremanger 

 

 ITM HGas 80 NEL C-150 NEL A-485 

Effekt 220 kW 700 kW 2200 kW 

kWh/kg 57-63 55 50 

Kg/døgn 83 330 1046 

Teknologi PEM Alkalisk Alkalisk 

    

Felles     

Strømpris 28 øre/kWh   

Levetid 30 år   

Reinvestering ila levetid Ja   

Avkastningskrav 4,5 %   

Enovastøtte  40 %   

 

Tabell 33 – Produksjonspris, Bremanger 

 

 ITM HGas 80 NEL C-150 NEL A-485 

 Kr/kg Kr/kg Kr/kg 

Strøm 16,80 15,40 14,00 

Nettleie 13,23 10,73 9,96 

Andre driftskostnader 39,11 11,46 6,58 

Sum driftskostnader 69.14 37,59 30,55 

    

Sum finansielle 

kostnader 

34,20 14,53 8,38 

    

    

Produksjonspris  106,65 52,96 39,19 

    

Avanse 10 % til produsent 10,67 5,30 3,92 

Salgspris eks mva 117,32 58,25 43,11 

    

Produksjonspris uten 

Enova-støtte 

124,98 60,29 42,80 

 

Prisene i tabell X er dersom alt hydrogenet selges. Dersom markedsbehovet er mindre og 

deler av produksjonen må slippes ut, stiger produksjonsprisen.  

 

Dersom man kan produsere hydrogen med direkte tilgang på energi, og dermed slippe 

nettleien, kan prisen reduseres med mellom 10 og 13 kroner, avhengig av hvilken størrelse på 

anlegg som velges.  
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Tabell 34 – Produksjonspris uten nettleie 

  

 ITM HGas80 NEL C-150 NEL A-485 

Produksjonspris  93,43 42,22 29,23 

 

Sensitivitetsanalyse 

 

Tabell 35 – Sensitivitetsanalyse mot strømpris 

 

Strømpris kr/MWh ITM HGas80 NEL – C150 NEL A-485 

250 104,85 51,31 37,69 

260 105,45 51,86 38,19 

270 106,05 52,41 38,69 

280 106,65 52,96 39,19 

290 107,25 53,51 39,69 

300 107,85 54,06 40,19 

310 108,45 54,61 40,69 

320 109,25 55,16 41,19 

330 109,65 55,71 41,69 

340 110,25 56,26 42,19 

350 110,85 56,81 42,69 

 

For hvert øre strømprisen øker per kWh øker kiloprisen med mellom 50 og 60 øre.  

 

Arealbehov:  

Anlegget HGas80 ITM Power leveres som en tredelt containerløsning som samlet har et 

arealbehov på ca. 125 m2 i grunnflate.  

 

En elektrolysør av typen C-150 fra NEL består av to containere på hhv. 14x3 m og 9x3 m. 

Avstanden mellom containerne må være minimum to meter. Det gir et arealbehov på ca. 100 

m2 for containerne, pluss fyllestasjonen som har et minimumsareal på 78 kvadratmeter. Selve 

dispenseren kan stå inntil 100 meter unna stasjonsmodulen. Til sammen gir det et behov på 

ca. 200 kvadratmeter i grunnflate.  

 

Anlegget A-485 er ikke en containerløsning og må settes opp innendørs. Den trenger da en 

grunnflate på ca. 225 kvadratmeter. I tillegg kommer stasjonsmodulen, som gir et samlet 

arealbehov på ca. 300 kvadratmeter.  

 

For alle anleggene kommer avstander for sikkerhetsområder i tillegg til grunnflatebehovet.  
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5.6 Fyllestasjon med tilkjørt hydrogen 
 

Bakgrunn:  

Vågsøy kommune skal sammen med Flora kommune slå seg sammen til Kinn kommune. I 

Vågsøy er det betydelig maritim og marin næringsaktivitet, blant annet ved Nordfjord Havn i 

Måløy. Det er også et industriområde med tradisjoner innen mekaniske verft på Raudeberg. 

Kommunen ser størst potensial for hydrogenbruk innen maritim bruk og for kommunens egne 

kjøretøy.  

 

Ved Saga Fjordbase i Flora kommune planlegges det storskala produksjon av hydrogen, hvor 

det trengs flere sluttbrukere enn det forbruket til basens egen drift, samt hydrogendrevet 

hurtigbåt mellom Florø og Måløy, representerer.  

 

Vi undersøker hva kostnaden for hydrogen vil være i Vågsøy dersom det transporteres fra 

Saga Fjordbase og sammenligner det med produksjonsprisen for lokalprodusert hydrogen i 

Vågsøy.  

 

Vi ser for oss fyllestasjon i Måløy. Det er kortere avstand til Florø enn Raudeberg, har trolig 

flere brukere og er nærmere transformatorstasjonen på Deknepollen. Sammenligningen gjøres 

med et daglig volum på 83, 180 og 312 kg hydrogen.  

 

Vi forutsetter at det er en aktør i Måløy, f.eks. Nordfjord Havn IKS, som kjøper hydrogen fra 

Saga Fjordbase, finansierer transport og investering i transporttanker og hydrogenstasjon.  

 

 

 

Energitilgang:  

Det er en negativ energibalanse i kommunen i dag. Totalt tre kraftverk, vindparken Mehuken 

og to mindre småkraftanlegg, produserer rundt 76 GWh årlig. Netteier SFE Nett opplyser at 

det er mulig å hente kraft fra nettet, men at dette bør skje nå nær transformatorstasjoner som 

mulig. Transformatorstasjonen på Deknepollen har et spenningsnivå på 66 kV og ligger bare 

noen kilometer fra Måløy sentrum og havneanleggene.  

 

Figur 13 – Transformatorstasjon Vågsøy 
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Vurdering av anlegg og produksjonspris:  

 

Vi vurderer først produksjonspris for lokalprodusert hydrogen.  

 

Tabell 36 – Input til produksjonspris, Vågsøy 

 

 ITM HGas 80 ITM 

HGas360  

NEL C-150 

Effekt 220 kW 418 kW 700 kW 

kWh/kg 57-63 53 55 

Kg/døgn 83 180 330 

Teknologi PEM PEM Alkalisk 

    

Felles     

Strømpris 28 øre/kWh   

Levetid 30 år   

Reinvestering ila levetid Ja   

Avkastningskrav 4,5 %   

Enovastøtte  40 %   

 

 

 

 

Tabell 37 – Produksjonspris lokalprodusert hydrogen 

 

 ITM HGas 80 ITM HGas 360 NEL C-150 

 Kr/kg Kr/kg Kr/kg 

Strøm 16,80 14,84 15,40 

Nettleie 13,23 9,32 10,73 

Andre driftskostnader 39,11 18,70 11,46 

Sum driftskostnader 69,14 44,97 37,59 
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Sum finansielle 

kostnader 

34,20 19,68 14,53 

    

    

Produksjonspris  106,65 66,18 54,81 

    

Avanse 10 % til produsent 10,67 6,62 5,30 

Salgspris eks mva 117,32 72,80 58,25 

    

Produksjonspris uten 

Enova-støtte 

124,98 76,45 60,29 

 

Fra Saga Fjordbase til Måløy er det ca. 100 kilometer. Basert på bransjeestimat er de rene 

transportkostnadene 16 kr per kilometer. Tur-retur er derfor 200 kilometer per tur. Det er en 

fergestrekning som skal passeres.  

 

De nødvendige investeringene er hydrogenstasjon med mulighet for både 350 og 700 bar, 

tilpasset tankløsning for transport m/reinvestering etter 20 års levetid, samt drift og 

vedlikehold.  

 

Tabell 38 – Påslag ved tilkjørt hydrogen fra Saga Fjordbase 

 

 83 kg/dag 180 kg/dag 312 kg/dag 

Transport 43,69 20,14 11,62 

Infrastruktur 48,96 23,10 14,19 

Totalt 92,65 43,24 25,81 

    

Totalt uten Enova-

støtte til infrastr. 

101,36 48,66 28,71 

    

Maksimum 

innkjøpspris fra Saga 

14,00 22,94 29,00  

    

 

Den maksimale innkjøpsprisen fra Saga Fjordbase er funnet ved å ta produksjonsprisen lokalt 

i Vågsøy og trekke fra transportkostnader Florø-Måløy. Begge summene tar høyde for 

innvilget Enova-støtte.  

 

Fra tabellen over ser vi at innenfor produksjonsvolumene vi har valgt oss, er det rimeligere å 

transportere hydrogen jo større volum vi snakker om. Ved små volum utnyttes ikke 

transportkapasiteten optimalt og det er også færre kilo å fordele investeringskostnadene på.  

 

Dersom det er behov for å transportere 312 kilo hydrogen hver dag fra Saga Fjordbase til 

Måløy, er den høyeste innkjøpsprisen 29 kroner. Overstiger den 29 kroner, er det rimeligere å 

produsere det samme volumet lokalt.  

 

En mulig besparelse for transportkostnadene er å oppnå en bedre kilometerpris enn 16 kroner. 

Siden kostnadene fordeles på antall kilo transporter, er besparelsen størst ved det minste 

volumet.  



 Kartlegging av hydrogenmuligheter i Sogn og Fjordane. 10.01.2018 
  R: 10039 Rev: 1 

52 
 

 

Tabell 39 – Besparelse ved redusert transportkostnad per kilometer 

 

 ITM HGas 80 ITM HGas 360 NEL C-150 

Transportert mengde 83 kg/dag 180 kg/dag 312 kg/dag 

Reduksjon i pris per  

sparte krone i 

transportkost 

1,2 kr 0,55 kr 0,32 kr 

 

Arealbehov:  

 

Ved lokalprodusert hydrogen trengs ca. 200 m2 areal i grunnflate. I tillegg kommer 

sikkerhetssoner rundt anlegget.  

 

Dersom det kun er fyllestasjon har den et minimumsareal på 78 kvadratmeter i grunnflate. 

Selve dispenseren kan stå inntil 100 meter unna stasjonsmodulen. Her må det også plasseres 

slik at det er mulig å kjøre lastebil helt inntil stasjonen. I tillegg kommer sikkerhetsområder 

rundt anlegget.  
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6. Verktøykasse 
 

Verktøykassen har som formål å gjøre det lettere for ulike instanser i kommunene å vurdere 

hydrogenprosjekter og på den måten sørge for raskere realisering av gode prosjekter.  

 

Vi fokuserer derfor både på elementene som går direkte på kommunens oppgaver knyttet til 

regulering og sikkerhetsaspekt, men vurderinger av markedsgrunnlag og kritiske 

kostnadsdrivere.  

 

Verktøykassen skal i tillegg øke kunnskapen om hydrogen, slik at det skal være lettere å spre 

kunnskap i sentrale prosjektdeltakere som ikke har inngående kjennskap eller erfaring med å 

jobbe med hydrogenprosjekter. 

 

Det er tenkt at verktøykassen kan danne utgangspunkt for en nettside som guider brukeren 

gjennom de første stadiene av et hydrogenprosjekt. 

 

Verktøykassen inneholder tre hoveddeler:  

 

1. Metodikk for å effektivt vurdere hydrogenprosjekt og optimal plassering av 

produksjon. 

 

Før hydrogenproduksjon og -bruk er etablert i Norge, og det eksisterer et fungerende 

hydrogenmarked, er lønnsomheten i stor grad basert på størrelsen på et identifisert lokalt 

marked. Derfor er det essensielt å kartlegge lokale markedsbehov og hvilken mengde 

hydrogen det er lønnsomt å produsere før man setter i gang. I tillegg er transport av 

hydrogen en viktig kostnadsdriver, og det er viktig å forstå hvordan avstand til markedet 

påvirker valg av produksjonssted. 

 

Metodikken tar derfor utgangspunkt i markedsbehovet, og er lagt ved i dokumentet 

«Presentasjon av verktøykasse».  

 

 

2. «Kalkulatorer» for sentrale parametere: 

 

• Vurdering av markedsbehov: Beregning av hydrogenforbruk ved valgt antall kjøretøy. 

• Vurdering av markedsbehov: Omregning fra diesel til hydrogen for maritim bruk  

• Markedsbehov til produksjonsmengde: Investeringsbehov og fordeling av 

driftskostnader ved ulike produksjonsmengder 

• Effekt av prosjektet på klimaet: Beregning av utslippsreduksjoner, med utgangspunkt i 

driftssituasjon 

 

Kalkulatorene er lagt ved i dokumentet «Hydrogenforbrukskalkulator Workshop». 
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3. Sikkerhetsvurderinger og arealbehov 

Kommuner som ønsker å legge til rette for hydrogenprosjekter må utover rene 

økonomiske/markedsvurderinger ta hensyn til en rekke sikkerhetsaspekter og -regelverk 

for å finne riktig plassering av produksjonsanlegg og fyllestasjoner.  

 

En grundig oppsummering av gjeldende regelverk (utover det som presenteres i 

dokumentet «Presentasjon av verktøykasse») finnes i kapittel 6.1 (under). 

 

 

6.1  Regelverk og sikkerhetsavstander 
 

Både hydrogenproduksjon i seg selv og hydrogenstasjoner alene er underlagt et omfattende 

regelverk.  

 

I Norge er det Direktorat for Sikkerhet og Beredskap som er den relevante fagmyndigheten. 

De klassifiserer hydrogen som brannfarlig gass, kategori 1 og 2. For hydrogenproduksjon 

kommer det krav både for håndtering av farlig stoff og el-sikkerhet.  

 

Under følger de viktigste lover og forskrifter som eier av hydrogenanlegg må følge:  

 

Brann- og eksplosjonsvernloven:  

- Forskrift om håndtering av farlig stoff 

- Storulykkeforskriften (dersom det lagres mer enn 5 tonn på stedet) 

- Forskrift om trykkpåkjent utstyr 

- Forskrift om enkle trykkbeholdere 

Forskriften for håndtering av farlig stoff er funksjonsbasert og inneholder få konkrete krav. 

DSB har derfor utarbeidet flere veiledninger som utdyper og forklarer hva som skal til for å 

oppfylle kravene.  

 

- Veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter 

- Temaveiledning til storulykkeforskriften 

- Temaveiledning for håndtering av farlig stoff 

- Temaveiledning for omtapping av farlig stoff  

- Temaveiledning for innhenting av samtykke (trolig ikke nødvendig for fyllestasjon) 

- Veiledning for innmelding av farlig stoff 

 

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 

- forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 

- forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske 

anlegg og elektrisk utstyr 

- forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer 

- forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlige områder 

 

Øvrige:  

- Forurensningsloven 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-08-602?q=forskrift%20om%20h%C3%A5ndtering%20av%20farlig
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-08-602?q=forskrift%20om%20h%C3%A5ndtering%20av%20farlig
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-03-569
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-10-10-1631?q=forskrift%20om%20trykkp%C3%A5kjent
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-10-10-1631?q=forskrift%20om%20trykkp%C3%A5kjent
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-10-171?q=forskrift%20om%20enkle%20trykkbeholdere
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-10-171?q=forskrift%20om%20enkle%20trykkbeholdere
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-om-sikkerheten-rundt-storulykkevirksomheter/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-om-sikkerheten-rundt-storulykkevirksomheter/
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/tema/temaveiledning_til_storulykkeforskriften_7.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/tema/temaveiledning_til_storulykkeforskriften_7.pdf
https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/temaveiledning-om-bruk-av-farlig-stoff-del-1---forbruksanlegg-for-flytende-og-gassformig-brensel/
https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/temaveiledning-om-bruk-av-farlig-stoff-del-1---forbruksanlegg-for-flytende-og-gassformig-brensel/
https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/temaveiledning-om-omtapping-av-farlig-stoff/#arealmessige-begrensninger--16
https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/temaveiledning-om-omtapping-av-farlig-stoff/#arealmessige-begrensninger--16
https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/temaveiledning-om-innhenting-av-samtykke/
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/farlige-stoffer-npf/farlige-stoffer/veiledning_innmelding_farlig_stoff.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/farlige-stoffer-npf/farlige-stoffer/veiledning_innmelding_farlig_stoff.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060?q=forskrift%20om%20elektriske%20lavspenningsanlegg
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060?q=forskrift%20om%20elektriske%20lavspenningsanlegg
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739?q=forskrift%20om%20elektroforetak%20og%20kvalifikasjonskra
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739?q=forskrift%20om%20elektroforetak%20og%20kvalifikasjonskra
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-30-911?q=forskrift%20om%20helse%20og%20sikkerhet
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-30-911?q=forskrift%20om%20helse%20og%20sikkerhet
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-09-1242?q=forskrift%20om%20utstyr%20og%20sikkerhetssystem
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-09-1242?q=forskrift%20om%20utstyr%20og%20sikkerhetssystem
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6
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- ADR/RID – forskrift om landtransport av farlig gods  

- Energiloven  

 

 

 

 

Sikkerhetsavstander:  

Det er anleggets eier og drifter som har det formelle ansvaret med å tilse at regelverket følges 

og har de godkjenninger som kreves. For kommunen som reguleringsmyndighet er der 

imidlertid viktig å ha innsikt i sikkerhetsavstander og arealbehov.  

 

Hovedfaren er at det oppstå en lekkasje av hydrogengass med påfølgende antennelse. Da kan 

det enten oppstå varmeutvikling gjennom flammer eller gasser i etterkant av flammer og 

eksplosjoner. Både DSB og i gjeldende standarder anbefales det å gjennomføre en egen 

kvantitativ sikkerhetsanalyse (QRA) hvor man gjør en konkret risikovurdering av alle element 

– både innenfor og utenfor tomten hvor hydrogenanlegget er plassert.  

 

Typiske leverandører av slike analyser er DNV-GL, Norconsult, GexCon eller andre 

rådgivende ingeniørselskap. Derfor er det ikke mulig å anslå eksakt hvor mange meter 

sikkerhetsavstanden er for en hydrogenstasjon med produksjon på stedet. Det er også vanlig å 

operere med ulike sikkerhetssoner. I standarden ISO/TS 21000 Gaseous Hydrogen – Fuelling 

stations, som anbefales av DSB benytter man fem ulike soner12.  

 

  

                                                 
12 På engelsk (originalspråk): restriction distance, clearance distance, installation layout distances, protection distances og 

external risk zone 

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/adrrid-2017/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/adrrid-2017/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-06-29-50
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-06-29-50
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Tabell 9 – Ulike sikkerhetssoner, ISO/TS 21000 

 

Sone Forklaring 

Restriksjonssone Minimumsavstand fra komponenter hvor 

ulike aktiviteter er forbudt, f.eks. ingen åpne 

flammer, røyking, elektriske gnister osv. 

Klaringssone Minimumsavstand mellom komponenter og 

sårbare mål innenfor fyllestasjonens 

tomtegrense. Her anses fyllestasjonen for å 

være kilden og personer og objekt er sårbare 

mål. Eksempler er brukere av fyllestasjon, 

ansatte og øvrige infrastruktur som kan 

skades ved utslipp av hydrogen.  

Installasjonssone Minimumsavstander mellom de ulike 

komponentene som er nødvendig for å 

hindre eskalering ved hendelse i en 

komponent 

Beskyttelsessone Skal hindre skade på hydrogenanlegget fra 

eksterne farer ikke identifisert i 

installasjonssone. Eksempel er brann fra 

øvrige drivstoffanlegg, kollisjon med 

kjøretøy fra nærliggende veier eller 

naturskader 

Ekstern risikosone Området utenfor fyllestasjonen som skal 

beskyttes fra risiko som kan oppstå på 

stasjonen.  

 

Ved oppføring av nytt anlegg, eller ved endringer i eksisterende anlegg, skal det på forhånd 

være utført en risikoanalyse som identifiseres hvilke uønskede hendelser som kan skje. Med 

bakgrunn i denne analysen skal det utarbeides en arealdisponeringsplan som viser planlagt 

plassering av utstyr og anlegg, bygninger, nabogrenser, adkomstveier osb.  

 

Det er likevel mulig å gi noen overordnede indikasjoner. I temaveiledningen til omtapping av 

farlig stoff fremgår det at:  

 

”drivstoffanlegg for hydrogen vil i stor grad ha de samme sikkerhetsmessige utfordringene 

som drivstoffanlegg for LPG og CNG. Således tilkommer ingen prinsipielle tilleggskrav ved 

utforming av et hydrogenanlegg, i forhold til et LPG eller CNG drivstoffanlegg”. 

 

LPG-anlegg har følgende anbefalte sikkerhetsavstander. LPG (flytende petroleumsgass) er 

flytende og oppgir sine mål i kubikk. 1 m3 LPG tilsvarer 1,89 kilo.  
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Tabell 10 – Veiledende sikkerhetsavstander for LPG-tanker 

 

 

Nærliggende 

objekter 

0-2 m3 2-8 m3 8-63 m3 63-114 m3 114-265 m3 Over 265 m3 

Indre sone: 

Nabogrense, 

parkeringsplass, 

lekeplass, privat vei, 

tennkilde  

3 m 5 m 8 m 15 m 23 m 30 m 

Midtre sone: 

offentlig ferdsel, 

boliger, skole, 

barnehager, faste 

arbeidsplasser 

5 m 10 m 15 m 30 m 

Ytre sone: 

Vanskelig rømbare 

bygninger 

100 m 

Tekniske 

minsteavstander 

      

Brennbar bygning, 

brennbart opplag 
3 m 5 m 8 m 15 m 23 m 30 m 

Kraftlinje 0-24 kV 15 m 

Kraftlinje 66-132 kV 15 m 

Kraftlinje 300 kV 45 m 

Kraftlinje 400 kV 60 m 

Kraftlinje jernbane 

15 kV 
15 m 

Atmosfærisk 

væsketank 
25 m 

Mellom tanker 1,5 m 

Mellom fordampere 
1,5 m 

 
Kilde: Direktorat for Beredskap og Sikkerhet 

 

Videre oppgir DSB at:  

 

”Veiledende sikkerhetsavstander for midtre og ytre sone, relatert til offentlig ferdsel, boliger, 

skoler, barnehager, faste arbeidsplasser og vanskelig rømbare bygninger, er satt for å hindre 

unødvendig risiko overfor 3.person. Disse sikkerhetsavstandene får betegnelsen sikringsfelt 

og kan medføre arealmessige begrensninger”.  

 

I tilfeller der sikkerhetsavstandene for midtre og ytre sone strekker seg utover 

eiendomsgrensen, plikter eier av hydrogenanlegget å ta kontakt med kommunen for å etablere 

sikringsfeltet. De fastsettes da etter bestemmelser i Plan- og bygningsloven og skal 

innarbeides i kommuneplanens arealdel som hensynssoner.  

 

For CNG-anlegg henviser DSB til den svenske standarden TSA 2010 fra Energigas Sverige. 1 

liter metangass tilsvarer 0,42 kilo.  
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Tabell 11 – Veiledende sikkerhetsavstander for CNG 

 
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   
     

 

Maritim bunkring 

 

For produksjon til bunkring av skip gjelder de samme forskrifter og krav om risikoanalyser.  

Siden forbruket er såpass mye større i maritim bruk er det naturlig å anta at lagringsbehovet 

kan overstige 5 tonnsgrensen og dermed utløse storulykkeforskriften. Er mengden mellom 5-

50 tonn er virksomheten meldepliktig, er den over 50 tonn er virksomheten pliktig til å 

utarbeide en egen sikkerhetsrapport som skal godkjennes av DSB.  
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Ved bunkring av hydrogen til passasjerskip må virksomheten søke om samtykke fra DSB. Det 

vil gjelde uavhengig av om mengden hydrogen er underlagt storulykkeforskriften eller ikke. 

Sjøfartsdirektoratet vil samtidig kreve at bunkringen overvåkes av opplært personell.  
  
DSB har foreløpig ikke utarbeidet en egen temaveiledning for bunkring av hydrogen, men 

opplyser at det må gjennomføres en kvantitativ risikoanalyse (QRA) for å sette 

sikkerhetsavstander og være i posisjon til å få samtykke fra direktoratet. Ved gitt samtykke er 

det mulig å bunkre med passasjerer om bord på fartøyet. Dette er identisk med regelverket for 

bunkring av LNG til passasjerskip.  
  
Samtykke skal foreligge "i rimelig tid" før håndtering av farlig stoff starter. DSB har 

en behandlingstid på tre måneder, men oppfordrer virksomheter til å søke samtykke så tidlig 

som mulig. Ved gitt samtykke må virksomhet startes opp innen to år. Dersom det ikke er 

tilfelle, mister man samtykket og må søke på nytt. Et gitt samtykke må ikke fornyes så lenge 

inspeksjoner ikke avdekker grunn til inndragelse.   
  
Samtykkepliktig aktivitet kan også utløse krav om konsekvensutredning dersom tiltaket 

"medfører risiko for alvorlig ulykke", jfr. konsekvensutredningsforskriften §4.  Det er i 

utgangspunktet ingen element ved hydrogenproduksjon som automatisk utløser krav om 

konsekvensutredning.   
For bunkring til fartøy med passasjerer må man få et samtykke fra DSB ”rimelig tid” i 

forkant. I praksis vil dette si minst tre måneder før farlig stoff innføres på omsøkt område.  

 

Regelverket for maritim bruk av hydrogen er under utvikling og er et sentralt element i 

arbeidet som gjøres gjennom Statens Vegvesens utviklingskontrakt for hydrogenferje på 

Hjelmeland-Skipavik i Rogaland.  
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7. Oppsummering og anbefalinger 
 

Hovedmålet med arbeidet som er gjennomført har vært todelt.  

 

(1) Vi har gitt kommunene et verktøy for å vurdere hydrogenprosjekt, spesielt med tanke 

på regulerings- og sikkerhetsaspekt.  

(2) Det er gjennomført innledende studier av syv ulike case i fylket.  

 

I punkt 1 har vi lagt vekt på en bevisstgjøring rundt behovet for et lokalt brukermarked av 

hydrogen. Det er praktisk mulig å produsere hydrogen i alle de åtte kommunene (fra 2019 i 

Høyanger pga. nettkapasitet), men det få åpenbare brukere av hydrogen. Jo større 

produksjonen er, jo lavere kan man få produksjonsprisen. Det har derfor vært viktig å gi 

innsikt i forventet bruksmengde for ulike kjøretøy, slik at det er mulig å vurdere nødvendig 

kapasitet på produksjonsanlegget. I de aller fleste tilfeller er det eksterne aktører som vil 

bygge og drifte hydrogenproduksjonen, men det er nyttig kunnskap for kommunene å vurdere 

hvorvidt prosjektet er solid forankret i et lokalt marked, for å vurdere eventuell støtte eller 

arealbruk.  

 

Vi har laget en digital løsning hvor det er mulig å bygge sitt eget marked basert på 

forbruksdata og statistikk for fylke/kommune. I det samme verktøyet oppgis også reduksjon i 

CO2-utslipp ved omlegging av kjøretøysflåten.  

 

Fra et sikkerhetsaspekt er hydrogen en gass med egenskaper som krever en trygg og forsvarlig 

behandling. Men det er utfordringer som fullt ut håndterbare. For kommuner som 

reguleringsmyndighet er det viktig å forlange at utbygger/produsent av hydrogenanlegget 

gjennomføre en spredningsanalyse, slik at man i fellesskap kan lage gode sikringssoner. Vi 

har også listet opp de forskriftene og lovverket som Direktorat for samfunnssikkerhet og 

beredskap legger til grunn som fagmyndighet.  

 

De individuelle casene er svært forskjellige, både i form av elektrisitetskilde (småkraft, 

vindkraft, hentet fra kraftnett) og bruksområde (hurtigbåt, arbeidsbåt i oppdrettsbransjen, 

landtransport og back-up energi).  

 

Det er mulig å dra noen fellesslutninger fra casene:  

- Det er viktig å tilpasse produksjonskapasitet til markedsbehovet for å oppnå lavest 

mulig produksjonspris 

- Som forventet er produksjonsprisen vesentlig lavere ved storskalaproduksjon 

- For å få en konkurransedyktig pris med alternativt fossilt drivstoff trengs en 

produksjon på rundt 300 kilo 

- Det er få sikre brukergrupper, men maritime forbrukere har så stort daglig behov at de 

kan være med å utløse prosjekt som gjør det lettere å koble på landtransport 

- Det er en stor fordel om flere aktører går sammen, som illustrert i kapittel 6.3 og 6.6 

med henholdsvis lokal tungtransport i Eid kommune og kombinasjon av privat 

arbeidsbåt og offentlig hurtigbåt i Høyanger 

- Brukerne bør komme til hydrogenstasjonen og ikke omvendt, det løper store kostnader 

ved transport av hydrogen. 
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9. Bakgrunnsdata 
 

Tabell X – Kommunefordelte klimagassutslipp, 1000 tonn Co2-ekvivalenter 

 

Kilde/kommune Selje Vågsøy Flora Eid Gloppen Årdal Bremanger Høyanger 

Oppvarming i 

andre næringer og 

husholdninger 

5,38 0,63 1,62 0,39 0,72 0,35 0,30 3,11 

Veitrafikk – lette 

kjøretøy 

3,37 6,87 12,81 10,32 8,78 6,96 5,98 10,32 

Veitrafikk – tunge 

kjøretøy 

1,06 2,17 4,51 4,64 4,09 2,59 1,96 4,64 

Dieseldrevne 

motorredskaper 

6,45 11,94 1,96 0,83 1,88 0,57 0,59 0,83 

Jordbruk – husdyr 

og husdyrgjødsel 

3,38 0,89 6,44 9,41 17,51 0,35 3,00 9,41 

Jordbruk – 

kunstgjødsel og 

annet jordbruk 

0,88 0,52 3,57 2,56 3,18 0,10 0,95 2,56 

Avfallsgassdeponi 0 1,48 4,02 0,21 4,28 1,8 0,19 0,21 

Avløp og avfall, 

unntatt deponi 

0,11 0,35 0,45 0,28 0,10 0,12 0,12 0,28 

         

Totalt 20,62 24,85 35,38 28,64 40,54 12,62 13,08 28,64 

 


