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1. SAMMENDRAG 

Rambøll har fått i oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune å se på infrastruktur for fremtidens 

hurtigbåt med nullutslipp. Med dette forstås null utslipp ved fartøyet og man har derfor fokusert 

på batteri og hydrogen som energibærere. Målet er å komme frem til et generelt verktøy som gjør 

det mulig å finne riktig løsning for et gitt samband. I denne studien er Bergen og Florø valgt som 

case for å betjene båten som går mellom Bergen og Selje, som en måte å illustrere hvordan 

verktøyet skal fungere. I caset skal hurtigbåten bunkres eller lades i både Bergen og Florø. 

 

Spørsmål vi har belyst i denne rapporten er: 

• Hva som er tilgjengelig på markedet i 2021 

• Hvor mye koster det 

• Assosierte CO2 utslipp 

• Arealbehov 

• Utfordringer med sikkerhet og gjeldende regelverk - risiko 

 

For å finne svar på dette har det blitt arrangert en dialogkonferanse for å få informasjon fra 

leverandører og på den måten etablere en virkelighetsforståelse. I tillegg har vi kontaktet og 

avholdt møter med en rekke leverandører som ikke kunne være med på konferansen. I forståelse 

med oppdragsgiver og for lettere å få tilgang til informasjon har vi valgt å anonymisere 

informasjon da vi har forsøkt å skape et bilde av hvordan situasjonen er fremfor å lage en 

oversikt over leverandører og priser.  

 

En modell som estimerer areal, utslipp og kostnader for bunkring av hydrogen eller lading av 

batterihurtigbåter er en leveranse i dette prosjektet. Modellen er et verktøy som raskt kan gi 

fylkeskommuner og havnemyndigheter en oversikt over kostnader for deres havn ved et gitt 

opplegg med type hurtigbåt og ruteplan. 

 

Arbeidet viser at norskprodusert flytende hydrogen ikke er tilgjengelig i dag og tidligst vil kunne 

være tilgjengelig i 2023 – 2024. Flytende hydrogen er tilgjengelig fra produsenter i Europa til en 

pris av ca. 75 NOK/kg H2, i tillegg kommer estimerte transportkostnader som gir en estimert 

totalkostnad på 106 NOK/ kg H2. 

 

Anlegg for produksjon av hydrogen ved elektrolyse er tilgjengelig fra norske produsenter og vil 

kunne stå ferdig innen ett år fra investeringsbeslutning. Det mest økonomiske er å drifte anlegget 

med en belastning på 90% og under disse forholdene viser beregning at man kan produsere 

dispenserklart hydrogen til en pris av 39 NOK/ kg H2
 i Bergen og 43 NOK/ kg H2 i Florø. 

Forskjellen skyldes forskjeller i nettkostnader. Dette er en kostpris uten margin for avkastning 

eller risiko. Dersom en kommersiell leverandør skal investere i infrastruktur og levere hydrogen 

og denne beregner en avkastning på 8% på investert kapital vil salgsprisen økes med 8 NOK/kg 

H2. 

 

I kapittel 3 ser vi på infrastruktur for bunkring av hydrogen. Kapittel 4 beskriver nødvendig 

infrastruktur for å lade batterihurtigbåter. I kapittel 5 beskrives klimagassutslippene ved bruk av 

forskjellige former for hydrogen og batterihurtigbåt. I kapittel 6 diskuteres regelverk og sikkerhet 

ved bunkring av hydrogen. I kapittel 7 brukes resultatene fra tidligere til å beskrive to case. I 

kapittel 8 beskrives virkemiddelapparatet. 
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2. ENERGIBEHOV 

For å beregne behov for hydrogen vil vi ta utgangspunkt i ruten Bergen – Selje i Nordfjord 

(Kringom rute 23-531). Ruten trafikkeres av to båter; M/S Frøya og M/S Njord. M/S «Njord» er 

passasjerbåt av katamarantypen og bygg nummer 532 fra Oma Båtbyggeri og levert i mai 2012. 

Båten har plass til 290 passasjerer og går vanligvis med en fart på 32 knop. MS «Frøya» er også 

en passasjerbåt at katamaran-typen, bygg nummer 531 ved Oma Båtbyggeri, men denne har kun 

plass til 190 passasjerer.  

 

Strekningen mellom Bergen og Selje i Nordfjord er 140 nautiske mil [4] eller 255 km, med en 

reisetid på 5 timer. Den har normalt 11 stopp på strekningen. Rutetabellen er noe variabel, men 

generelt er det to avganger om dagen i hver retning på hverdager og en gang om 

dagen lørdag og søndag slik at det er totalt 24 avganger i uken eller 1248 avganger pr år. En 

avgang er en reise en vei. Årlig drivstoff forbruk er oppgitt til 4 712 400 liter [4], dette gir et 

gjennomsnittlig forbruk på 3776 liter/tur.  

 

For å beregne forhold mellom diesel og hydrogen legger vi til grunn at dieselmotoren har en 

virkningsgrad på 36% (HHV) og at brenselcellen har en virkningsgrad på 50 %(LHV). Dette gir et 

forhold på 4,34 liter diesel/kg H2. Oppgitt dieselforbruk tilsvarer derfor 870 kg hydrogen/tur. 

Figur 1: Rutetabell 

https://no.wikipedia.org/wiki/Oma_B%C3%A5tbyggeri
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Greensight [2] oppgir i sin rapport om Bergen Havn at båten har et forbruk på 3000 liter/tur og 

kommer frem til at båten trenger 600 kg H2/tur. Dette gir et forbruk på mellom 4,3 – 6,2 kg 

H2/nautisk mil. Til sammenligning oppgir Brødrene Aa at deres nye båt skal ha en rekkevidde på 

150 nm med 500 kg H2 tilsvarende 3,3 kg H2/nm. Dette er imidlertid ved 25 knop og ikke 32 knop 

som er hastighetene til båtene som trafikkerer ruten. Det er derfor rimelig å anta at forbruket vil 

ligge på 4,3 kg H2/nm eller 600 kg for en tur. Dette vil bli brukt i videre analysen. 

 

Det er tenkt at båten skal kunne tankes både i Bergen og Florø. Ifølge rutetabellen bruker båten 

3,5 timer fra Bergen til Florø og 5 timer mellom Bergen og Selje. Vi kan derfor grovt anta at 

avstanden mellom Bergen og Florø er 100 nm og Florø-Selje t/r er 80 nm. Ved et forbruk på 4,3 

kg H2/nm vil båten bruke 430 kg H2 mellom Bergen og Florø og ha en reserve på 170 kg H2. 

Tur/retur Florø – Selje vil den bruke 340 kg H2. Vi legger derfor til grunn at båten maksimalt skal 

bunkre 430 kg H2 i en tank som har en kapasitet på 600 kg H2.  

 

Det er to båter som trafikkerer ruten, en starter i Bergen og den andre starter fra Selje om 

morgenen. Dersom man antar at båten alltid forlater Bergen eller Florø med full tank kan vi 

beregne daglig behov for Hydrogen i Bergen og Florø som vist i tabell nedenfor. 

 

Tabell 1: Forbruk hydrogen 

Tid Bergen 
kg H2 (båt nr) 

Florø 
kg H2 (båt nr) 

08:00 430 (1)  

08:35  430 (2) 

11:30  340 (1) 

16:30 430 (2)  

17:00  430 (1) 

17:35  340 (2) 

Sum 860 1540 

 

Dette er behovet pr dag i uken, i helgen er behovet halvparten slik at behovet pr uke i Bergen vil 

være 5160 kg H2 og i Florø 9240 kg H2. 

 

Det er hensiktsmessig å ha noe margin for produksjonskapasitet slik at nedetid på elektrolysør 

ikke påvirker driften av båtene. Vi har derfor i følgende kapittel lagt til grunn at 

hydrogenanleggene i Florø og Bergen har en kapasitet på 2000 kg H2/dag. 
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3. HYDROGEN 

Hydrogen kan bunkres enten som komprimert gass eller flytende gass avhengig av lagringsform 

på båten. I tidlige demonstrasjonsprosjekt har hydrogen blitt transportert til fyllestasjon i flytende 

form for så å bli konvertert til komprimert gass. Selv om dette er teknisk mulig er det lite 

hensiktsmessig da man har kostnaden og energitapet med å få hydrogen flytende, men ikke får 

gevinsten med økt energitetthet ved å kunne lagre det flytende på båten. Vi vil derfor gå ut ifra at 

hvis båten benytter komprimert gass som lager vil den også bli tilført gass i komprimert form.  

 

3.1 Tilgjengelighet 

3.1.1 Flytende 

Flytende hydrogen er i dag tilgjengelig fra produksjonssteder i Frankrike, Tyskland og Nederland. 

Norled har for sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik1 valgt å frakte flytende hydrogen fra 

etablert produksjon i Tyskland for å forsyne fergen med hydrogen, men hydrogenbehovet for 

denne fergestrekningen er kun på 200 kg/dag, kun 8% av behovet til hurtigbåtruten mellom 

Bergen og Selje. Etter det vi forstår er all gass fra disse produksjonsstedene fremstilt fra 

naturgass og dette sammen med energi til flytendegjøring og transport gjør at CO2 avtrykket blir 

høyt, se kapittel 5. 

 

Etablerte produsenter av flytende hydrogen indikerer at man må opp i en kapasitet på 15 – 20 

tonn hydrogen/dag for at det skal lønne seg å produsere i produksjonsanlegg. I tillegg er det 

nødvendig at det er en sikkerhet for at markedet vil eksistere på lang sikt. Flere av selskapene 

som i dag er aktive innen LNG vurderer å etablere norsk produksjon av flytende hydrogen, både 

fra naturgass og elektrolyse, men foreløpig har ingen investeringsbeslutning blitt tatt.  

 

Flere selskaper forventer en beslutning i løpet av de neste 12 måneder og bekrefter at det vil ta 

tre år fra en beslutning om å bygge anlegg for flytendegjøring til man kan begynne å levere 

hydrogen. Det betyr at flytende hydrogen fra et norsk produksjonsanlegg tidligst kan komme i 

gang i 2023. Equinor indikerer at 2023 er mulig, men at 2025 er mer realistisk [5].   

 

3.1.2 Komprimert 

Komprimert hydrogen vil i praksis bety at hydrogenet blir produsert ved elektrolyse. Equinor har 

overskudd av hydrogen fra Tjeldbergodden, men for å hente ut dette kreves investering i utstyr 

for å separere ut gassen. På grunn av relativt små mengder er det lite sannsynlig at Equinor vil 

tilby komprimert hydrogen fra Tjeldbergodden. Man kan derfor legge til grunn at komprimert 

hydrogen må komme fra ny elektrolysekapasitet. Atmosfæriske alkaliske elektrolysører har vært i 

bruk i Norge siden 1927 og trykksatte elektrolysører (opptil 30 bar)  ble utviklet av Lonza Ag i 

Sveits og demonstrert for første gang i 1948. Alternative elektrolysørteknologier som PEM og 

høytemperatur oksid har potensial til å kunne redusere energiforbruket med 15 – 20 %, og selv 

om arbeid på disse har pågått siden 1970 er det ikke realistisk å regne med at de vil kunne være 

kommersielt tilgjengelig og konkurransedyktige innen 2021. Vi har derfor tatt utgangspunkt i 

konvensjonelle alkaliske elektrolysører.  

 

Et elektrolyseanlegg kan ferdigstilles og være operativt innen ett år fra investeringsbeslutning er 

tatt.  

 

 
1 https://www.tu.no/artikler/norled-bygger-verdens-forste-hydrogen-ferge/452526 

https://www.tu.no/artikler/norled-bygger-verdens-forste-hydrogen-ferge/452526
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3.2 Pris 

3.2.1 Flytende 

Flytende hydrogen omsettes i dag til en markedspris på rundt 7 - 8 €/kg H2 fra produksjonssted i 

Europa. Selskaper som vurderer produksjon av flytende hydrogen i Norge fra elektrolyse mener at 

prisen ut fra produksjonssted vil ligge på 6 €/kg. Dette krever imidlertid at man kan kommer opp 

i et volum på 15 – 20 tonn/dag, ca. 10 ganger større en det hurtigbåten mellom Bergen og Selje 

vil ha behov for.  

 

I dag produseres flytende hydrogen ved tre anlegg i Europa, i Nederland, Tyskland og Frankrike. 

Salgspriser på flytende hydrogen varierer mellom 7 og 8 €/kg H2 slik at vi kan anta en kronespris 

på 75 kr/kg H2 for flytende hydrogen fra produksjonssted. Ved en avstand på 1500 km en vei i 

transport, får vi en kjørt tur -retur på 3000 km. 

 

Det er vanlig i transportbransjen at man kjøper inn transporttjenester fra firmaer som leverer en 

lastebil med timer og alle kostnader inkludert i en fast pris per kilometer kjørt. Vi estimerer her 

kostnader for et selskap som leier inn transporttjenester, men selv skal eie tanken som det 

flytende hydrogenet skal fraktes i. Transportkostnadene blir derfor delt inn i to deler, en del per 

kilometer kjørt og en kapitalkostnad på eierskapet av tanken. 

 

Transportkostnad per km kjørt varierer i et åpent marked. For transport av flytende hydrogen vil 

sjåfører måtte ha spesialkompetanse, og vi antar derfor at prisene vil være i den øvre enden av 

skalaen. Til grunn for transportkostnaden i rapporten og modellen bruker vi 25 NOK/km, uten 

kapitalkostnadene for tanken. 

 

For å beregne kapitalkostnadene per fraktet hydrogen anslår vi prisen på en tankvogn for flytende 

hydrogen, rente, levetiden og kostnader for service underveis i levetiden. Vi antar at det fraktes 

3000 kg hydrogen per last. 

 

Kostnaden for en tilsvarende vogn for komprimert hydrogen er 12-13 MNOK, og vi bruker denne 

prisen for en tankvogn for flytende hydrogen. Vi antar en levetid på 20 år og en rente på 4 %. For 

å beregne antall vogner som er nødvendig for å dekke behovet, antar vi at en lastebil bruker 24 t 

på å kjøre 1000 km. Dermed vil mengden hydrogen som skal leveres hver dag og avstanden til 

produksjonsstedet til sammen bestemme hvor mange tankvogner som er nødvendig. For et case 

med 1500 kg hydrogen om dagen og 3000 km tur-retur reise til produksjonsstedet, så er det 

nødvendig med tre tankvogner. Dette gir en drifts- og kapitalkostnad for transport på 6,36 kr/kg 

H2. 

 

Med dagens priser i Europa og med transportkostnader for 3000 km, estimerer vi flytende 

hydrogen til å koste 106,40 kr/kg H2. 

 

Pris på flytende hydrogen fra Europa vil derfor ha en kost på 100-110 NOK/ kg H2 levert havn i 

Norge.  

 

Norskprodusert flytende hydrogen enten fra naturgass eller elektrolyse vil ha en noe lavere pris, 

men vil ikke være tilgjengelig i en tidlig fase fra 2021/2022. Vi har derfor valgt å ikke gjøre en 

mer detaljert analyse av infrastruktur kostnader i denne omgang. Selskap som vurderer å bygge 

ny produksjonskapasitet i Norge basert på fornybar kraft har indikert at produksjonsprisen 

eksklusiv frakt vil ligge på 60 NOK/kg H2. Med en transportavstand på 25 mil (50 mil tur-retur) 

estimerer vi da en totalpris på 68,60 NOK/kg H2. 
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3.2.2 Komprimert 

På Tjeldbergodden har man et overskudd av hydrogen, men det foreligger ingen kjente planer om 

å hente ut dette og levere det i komprimert form. Hvis en hurtigbåt skal forsynes med 

komprimert hydrogen vil det derfor måtte komme fra ny elektrolysekapasitet. For komprimert 

hydrogen levert til båt vil vi derfor ha som utgangspunkt at dette produseres fra elektrolyse i nær 

avstand fra bunkringssted. Det er imidlertid mulig å se for seg at elektrolyse og produksjonslager 

kan skje noen km fra bunkringssted slik at man står noe mer fritt med tanke på arealbruk og 

sikkerhet. 

 

Kapitalkost 

En elektrolysør i denne sammenheng er et komplett elektrolyseanlegg inklusive 

transformator/likeretter, vannbehandling, gassrensing og separering. Vi har hentet inn priser fra 

norske produsenter/leverandører og tatt utgangspunkt i et anlegg på 2 tonn/dag for å få et 

estimat på investeringskostnader og hydrogenpris. Levetiden på cellene er ca. ti år og de kan 

byttes på stedet.  

 

Tabell 2: Investeringskostnader elektrolyseanlegg 

 

 

Kostnad for et komplett elektrolyseanlegg med lager og fyllestasjon vil ligge på ca. 105 MNOK 

uten margin for usikkerhet. Til sammenligning kostet fyllestasjonen i Sandvika ca. 30 MNOK og 

denne hadde en kapasitet på 200 kg H2/dag.  

 

For Florø er behovet 1540 kg H2/hverdag eller 9,24 tonn H2/uke. Vi har lagt til grunn at 

elektrolyseanlegget vil ha en oppetid på 95%, det vil si at full kapasitet tilsvarer en 

produksjonskapasitet på 2*7*0,95 = 13,3 tonn pr uke. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse av 

anlegget vil derfor være 68%. Vi har ikke lagt inn avkastningskrav, kun at investeringen skal 

betjene en lånerente og betales ned over 20 år som et annuitetslån.  

 

Tabell 3: Kapitalkostnader komprimert hydrogen 
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Maksimal effekt for å drifte elektrolysør og kompressorer vil være i overkant av 5 MW. Dette 

inntreffer ved full produksjonskapasitet på 2 tonn/dag. I Bergen er det vurdert at denne 

kapasiteten kan hentes fra eksisterende infrastruktur [2], i Florø er dette uklart. I beregningene 

har vi har lagt til grunn at det ikke er nødvendig å investere i ny nettstasjon. Hvis det skulle vise 

seg at dette er nødvendig vil kostnaden være noe høyere enn det som er beskrevet i kapittel 

4.8.2, noe som vil medføre en ekstra kostnad på 0,64 NOK/kg H2. For beregning av strømpris har 

vi imidlertid lagt til grunn at elektrolysøren driftes ved konstant belastning, og for Florø sin del 

tilsvarer dette 3,3 MW ved 68% kapasitetsutnyttelse. 

 

Energikost 

Energiforbruket ved elektrolyse er avhengig av hvilken belastning anlegget blir kjørt på. Alle 

elektrolysørprodusenter oppgir energiforbruket ved cellestack. HydrogenPro oppgir 

energiforbruket til 3,8 kWh/Nm3  2 hydrogen ved 20 % belastning til 4,4 kWh/Nm3 hydrogen ved 

100% belastning. Forholdet mellom Nm3 og kg er 11,11 Nm3 H2/kg H2. I tillegg kommer ca. 0,3 

kWh/Nm3 H2 i tap ved transformator og likeretter. Dersom anlegget går på 68 % belastning kan 

vi derfor regne med et totalforbruk på 4,51 kWh/Nm3. I tillegg kommer energi til kompresjon. For 

lavtrykktrinnet (opp til 200 bar) har vi regnet med 0,3 kWh/Nm3 H2 og for høytrykkskompresjon 

til fyllelager har vi beregnet 0,3 kWh/Nm3, totalt 0,6 kWh/Nm3 eller 7,8 kWh/kg H2 for 

kompresjonstrinnet. Dette gir et totalt energiforbruk på 56,7 kWh/kg H2 levert dispenser ved 68% 

kapasitetsutnyttelse. 

 

I tabell nedenfor har vi satt opp energikost for Florø og Bergen basert på gjeldende tariff. Det er 

forutsatt en kraftpris på 28 €/MWh over en tiårs kontrakt. Vi har videre lagt til grunn at 

hydrogenproduksjon er fritatt forbruksavgift. Alle priser er eksklusiv mva. 

 

Tabell 4: Eksempel på utregning av kostnad per produsert kg hydrogen 

 

 

Tabell viser at hydrogen produksjonskost i Florø og Bergen med 68 % utnyttelse av kapasiteten til 

et 2 tonn H2/dag anlegg. Dette forutsetter at det finnes andre brukere i Bergen enn båtene som 

trafikkerer Bergen – Selje. 

 
2 1 Nm3 er normalkubikkmeter med hydrogen. 
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Ved økt utnyttelse av elektrolysekapasiteten får man noe høyere energiforbruk, men bedre 

utnyttelse av investert kapital. Dette er illustrert i tabell nedenfor. 

 

Tabell 5: Energikostnaden endres etter utnyttelsesgrad av kapasitet. Utnyttelse for å betjene ruten Bergen – 

Selje og tilsvarende kostpris for Bergen og Florø er merket med gult. 

 

 

Det er en del å hente ved å optimalisere kapasitet i forhold til behov. Elektrolysørprodusenter 

anbefaler at behovet ligger på 85 – 90 % av installert kapasitet. I tabellen ser man at hydrogen 

kost i henholdsvis Bergen og Florø vil ligge på 34 og 38 NOK/kg H2 ved ca. 90 % utnyttelse av 

kapasiteten til anlegget. 

 

I en innledende fase vil man kun benytte deler av kapasiteten til anlegget. Dette er vist i tabell 

ovenfor og illustrert i figur nedenfor. Spesielt i Bergen vil produksjonskost i en tidlig fase bli høy 

på grunn av dårlig kapasitetsutnyttelse. 

 

 

Figur 2: Kostnaden synker med økende kapasitetsutnyttelse 

 

Som nevnt ovenfor er det ikke lagt inn krav til avkastning. Årsaken til dette er at det ikke er 

utenkelig at fylkeskommunen selv investerer i infrastruktur. Dersom en kommersiell aktør skal 

investere i produksjonsanlegg for hydrogen vil det være naturlig å legge inn et krav til 
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avkastning. Hvor stort dette blir vil avhenge av hvordan selskapet vurderer risikoen og i tillegg til 

andre strategiske vurderinger. Et nøkternt krav til avkastning vil være 8% av investert kapital og 

hvis man bruker dette i stedet for en rente på 3% vil prisen for kapital og drift øke med 8 NOK/kg 

H2. 

 

Salgspris for hydrogen levert Bergen og Florø i en tidlig fase (kun forsyne ruten Bergen – Selje) 

vil da ligge på henholdsvis 64 NOK/kg H2 og 51 NOK/kg H2 

 

Fra Tabell 4 kan man se at energikostnaden utgjør nesten 70 % av hydrogenprisen ved 90 % 

belastning.  Det er derfor interessant å se om man kan redusere energikostnaden ved å investere 

i overkapasitet slik at man kun drifter elektrolyser i deler av døgnet. Det er tre faktorer som vil 

påvirke energiprisen; effektavgift, nettleie og strømpris. Rambøll har sett på denne type 

optimalisering i andre sammenhenger og har også diskutert dette med kraftleverandører på 

Vestlandet og bildet er sammenfallende. 

 

• Effektavgift - Ved å drifte elektrolysøren i deler av døgnet vil denne avgiften øke og derfor 

slå negativt ut på energiprisen. 

• Nettleie - I dag er nettleien fast uavhengig av når på døgnet man har forbruk. Man kan se 

i forrige tabell at det er stor forskjell på nettleie i Bergen og Florø (henholdsvis energiledd 

på 21 NOK/MWh og 80 NOK/MWh).  

• Kraftpris - Variasjon av kraftpris i Norge gjennom døgnet er tradisjonelt lav fordi vi har 

god reguleringsmulighet med vår vannkraft. Dette til forskjell fra Europa hvor det er 

vanskeligere å regulere produksjonen og man kan få vesentlig rimeligere kraft på deler av 

døgnet. I vår beregning har vi lagt til grunn en fast strømpris over ti år. 

 

På grunn av effektavgiften vil det ikke være lønnsomt å investere i overkapasitet slik at man kan 

drifte elektrolysøren på deler av døgnet hvor nettet har lav belastning. I tillegg får man et høyere 

energiforbruk pr produsert kg hydrogen. 

 

Et elektrolyseanlegg som beskrevet ovenfor vil ha et behov for kjølevann på 80m3/time og 

utløpstemperatur vil ligge på 40 oC. Avgitt varme tilsvarer ca. 930 kW og hvis man kan selge 

denne til 25 øre/kWh vil det gi et bidrag/reduksjon i hydrogenprisen på 2,50 NOK/kg H2. 

 

Dersom man i tillegg kan finne kunder for oksygen som produseres vil dette ytterligere redusere 

hydrogenprisen. 

 

3.3 Arealbehov 

3.3.1 Flytende 

Flytende hydrogen kan fylles direkte fra tankbil til hurtigbåt. Dette betyr at det kreves ingen 

infrastruktur for fylling av flytende hydrogen ved bunkringssted, annet enn plass til å kjøre 

lastebil bort til hurtigbåten. 

 

En tankbil med flytende hydrogen har plass til 3000 kg hydrogen, og vil kunne fylle hurtigbåten 

flere ganger. Det er derfor behov for en parkeringsplass i et område med passende 

sikkerhetsavstander for å kunne oppbevare tankbilen mellom bunkringer. Gassleverandører vi har 

snakket med vurderer at lagring av flytende hydrogen i samme tank som brukes til transport er 

mest hensiktsmessig da man slipper arbeid og tap forbundet med å fylle flytende hydrogen fra en 
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tank fra en annen. I Figur 3 vises en fyllestasjon som ble forsynt med flytende hydrogen og lagret 

i den hvite tanken til høyre. Midt på bildet vises fordamper og til venstre tanker for lagring av 

komprimert hydrogen. Stasjonen var bygget av Air Products. Bildet er fra 2002. 

 

 

Figur 3: Hydrogenlager på en fyllestasjon hos Ford i Detroit, USA.  

 

3.3.2 Komprimert 

Et elektrolyseanlegg med en kapasitet på 2 tonn/dag vil ha et arealbehov på 25 x 15 m = 375 m2 

I tillegg kommer plass til kompressor og produksjonslager slik at totalt areal for produksjon og 

lagring er ca. 600 m2. Areal til bunkring er beregnet til 120 m2. En slik oppdeling gjør det mulig å 

plassere produksjonsanlegg med en viss avstand til bunkringsplass for å bedre ivareta sikkerhet 

og også ha noe mer fleksibilitet med hensyn på arealbruk og plassering. 
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3.4 Tid for bunkring/fyllehastighet 

Ved fylling av komprimert hydrogen får man en temperaturøkning i lagringstank om bord i båten. 

Dette skyldes ekspansjon (trykk og temperaturfall) i rørledning fra fylletank slik at gassen 

strømmer med høy hastighet og lav temperatur. På grunn av friksjon og opptak av varme fra 

omgivelsene vil påfølgende hastighetsreduksjon og kompresjon i lagringstank om bord på båten 

resultere i en temperaturøkning i lagertanken. Maksimalt tillatt temperatur i lagertank om bord er 

det som bestemmer fyllehastighet. Det er flere måter å holde temperaturen nede på: 

• Varmeledning i lagringstank 

• Temperatur på gass i fyllelager 

• Varmeoverføring i påfyllingsrør og slange 

• Antall kaskader 

• Restgass i tank om bord før fylling starter 

 

I dette tilfellet har vi lagt til grunn at lagertank har en kapasitet på 600 kg hydrogen, men at 170 

kg er igjen når tanking begynner. Dette vil i seg selv begrense temperaturøkning i tank og tillate 

høyere fyllehastighet. Ifølge Hyon er det i dag fullt mulig å fylle komprimert hydrogen med en 

hastighet på 600 kg/time. Det er også mulig å se for seg at tankene om bord er adskilt slik at 

man kan fylle tankene parallelt. Dette tilsier at man bør kunne bunkre 430 kg på under en halv 

time. Mer nøyaktig beregning av fyllehastighet vil bli gjort når man kjenner type tank og trykk på 

båten. 

 

Figur 4: Arealbruk for elektrolyseanlegg 
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4. INFRASTRUKTUR FOR LADING AV BATTERIDREVNE 

HURTIGBÅTER 

I dette kapitlet diskuterer vi infrastruktur som er nødvendig i havner for å lade batteridrevne 

hurtigbåter. Vi presenterer estimater på arealbeslag og kostnader for generelle installasjoner.  

Disse estimatene er programmert inn i modellen som er en leveranse i prosjektet. Til slutt 

presenterer vi antagelsene vi har gjort for å vurdere casene med Bergen og Florø. 

 

4.1 Generelt om batterier 

Først skal vi beskrive noen viktige konsepter for lading av batterier. Det er en generell forvirring 

både blant lekfolk og ingeniører som ikke jobber med batterier eller elkraft om begrepene kilowatt 

og kilowattimer. Kilowattimer (kWh) er energi mens kilowatt (kW) er effekt. Effekt er energi per 

tid og kilowatt er en benevning på hvor fort man lader batteriet eller forbruker energi. I dag 

betaler man ikke for kilowatt på strømregning for husstander, men for kilowattimer. I tabellen 

under sammenligner vi begreper fra konvensjonelle dieselhurtigbåter og batterihurtigbåter. 

 

Tabell 6: Energibegreper for diesel og batteri 

Type hurtigbåt Energiinnhold Motoreffekt Ladeeffekt 

Konvensjonell Liter diesel på tanken hestekrefter / kW liter per 
minutt 
bunkring  

Batterihurtigbåt kWh i batteriet kW kW 

 

C-rate er et begrep som beskriver hvor fort et batteri kan lades eller utlades avhengig av hvor 

stort det er. Et batteri med 1 MWh energi fulladet, som kan utlades med 1C kan da tømmes på 1 

time. Det vil si at det kan levere en effekt på 1 MW. Dersom det samme batteriet kunne 

lades/utlades med 2C, betyr det at det utlades med 2 MW, noe som betyr at det kan 

utlades/lades på en halv time. C-rater er et nyttig begrep fordi det beskriver hvilken utlading de 

individuelle battericellene i batteripakken tåler, og dermed kan man lett finne effekter inn og ut av 

et dobbelt så stort batteri bygget opp av de samme cellene. For eksempel vil et batteri som maks 

kan tåle 1C lading/utlading gi 1 MW dersom det er 1 MWh stort, mens det kan gi 2 MW dersom 

det er 2 MWh stort. 

4.2 Komponenter på land 

Det er flere elementer i infrastrukturen som er nødvendig på land for å lade en hurtigbåt. Den 

elektriske energien skal overføres via et regionalt nett med høyspent vekselstrøm, typisk på 11 

eller 22 kV. Dersom hurtigbåten skal lades med likestrøm, vil denne høyspente spenningen 

transformeres ned til passende spenning i en nettstasjon, før den forsyner en likeretter/lader. 

Dersom hurtigbåten skal lades med vekselstrøm er det også nødvendig med en nettstasjon 

mellom høyspent nett og hurtigbåt. Dersom nettet ikke er sterkt nok kan det installeres en 

batteribank, både for likestrøms- og vekselstrømslading. Til sist vil den elektriske energien 

overføres til hurtigbåten ved en form for tilkobling. I figurene under vises skjematisk 

komponentene som skal inn i infrastrukturen for å lade en batterihurtigbåt med vekselstrøm (AC) 

eller likestrøm (DC), med og uten batteribank. 
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Figur 5: Infrastruktur nødvendig for vekselstrømslading (AC). 

 

 
Figur 6: Infrastruktur for lading med AC dersom lokalt nett ikke er tilstrekkelig. 
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Figur 7: Infrastruktur nødvendig for likestrømslading (DC). 

 

 
Figur 8: Infrastruktur for lading med DC dersom lokalt nett ikke er sterkt nok. 

 

En transformatorstasjon (trafostasjon) tar imot strøm fra det regionale nettet og leverer til 

nettstasjoner som er nære forbrukeren. 

 

En nettstasjon er en bygning hvor det huses en eller flere transformatorer, samt annet nødvendig 

teknisk utstyr for å kunne levere strøm til forbrukere. En nettstasjon vil ofte transformere 11 kV 

AC strøm til 400 V AC strøm, dette avhenger av spenningen på nettet fra transformatorstasjonen 

og hvilken strøm forbrukeren vil ha som input.  

 

En lader som leverer likestrøm til en hurtigbåt vil ta imot vekselstrøm fra en nettstasjon, og så 

kommunisere med batteriene om bord i hurtigbåten og levere den typen og mengden energi som 

kreves. Landstrømanlegg leverer typisk en form for vekselstrøm til skipenes egne nett, mens 

batteriferger kan også forsynes med likestrøm fra en likeretter i laderen.  

 

Avstanden mellom lader og tilkobling til hurtigbåt kan være større enn 150 m for likestrøm, selv 

om det oppgis som en anbefalt øvre grense av noen leverandører. Dersom avstanden er større 
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enn dette må kablene være tykkere, noe som medfører ekstra kostnader per meter kabel. Det 

kan være arealplanmessig best å ha lader lenger enn 150 m fra tilkobling til hurtigbåt. 

 

Likerettere har ofte en effektfaktor på over 0.95 (cos(Φ)), noe som betyr at det vanligvis ikke vil 

være behov for ekstratiltak for å redusere reaktiv effekt3. 

 

4.3 Fortøyning 

En hovedutfordring for batterihurtigbåter er tilgjengelig tid til landligge for å få ladet nok. Hvilke 

løsninger som velges for lading vil også avhenge av hvordan hurtigbåten skal holdes inntil kai 

mens passasjerer stiger av og på og båten lades. 

 

For å kunne lade batterihurtigbåt, så er det for flere tekniske løsninger nødvendig å begrense 

bevegelsen til båten mens den lader. Samtidig må denne bevegelsen også begrenses mens 

passasjerer stiger av og på.  

 

Vanlig praksis i dag for konvensjonelle hurtigbåter er at de fortøyes med trosser ved lengre stopp, 

mens båten kun bruker motorkraft til å holde båtens baug inn mot kaia på de kortere landliggene. 

 

I stedet for å bruke motorkraft for å holde båten i riktig posisjon, kan båten fortøyes automatisk 

med en fysisk tilkobling, for eksempel gripearmer, for å holde den bedre på plass mens den lader. 

Gripearmer kan da tak i båten og holde den stabilt nok til at en ladekabel kobles til, en pantograf 

oppnår kontakt eller en induktiv lader beveges nærme nok skroget til å starte lading.  

 

En annen løsning, som er brukt til Ampére, er sugekopper festet i kaia som suger seg fast i selve 

skroget på båten og holder den på plass. Til dette prosjektet er det selskapene Cavotec4 og 

Wärtsilä5 som har levert løsningen. I denne løsningen er det en induktiv lader i samme arm som 

sugekoppen er festet. 

 

Løsninger for mekanisk tilkobling baserer seg på en løsning som holder båten fysisk fast. Dette er 

både for å spare energi og for å kunne ha mere stabile ladeforhold. Alle slike former for fysisk 

tilkobling er avhengige av å kunne kompensere for både tidevann og bølger ved kai. 

 

Ved utbygging av system for automatisk fortøyning kan det være nødvendig med utbedring av 

selve kaianlegget. Dette vil være avhengig av dagens kaianlegg og kravene til det valgte 

systemet for automatisk fortøyning. 

 

4.4 Tilkobling for overføring av energi 

For å få overført den elektriske energien til hurtigbåten, er det i hovedsak tre forskjellige måter å 

gjøre det på: 

1. Fysisk elektrisk tilkobling av ledere 

2. Induktiv lading uten kontakt mellom ledere 

3. Batteribytte 

 
3 https://no.wikipedia.org/wiki/Reaktiv_effekt 

4 https://www.tu.no/artikler/revolusjonerende-norsk-system-fortoyer-og-lader-skip-i-en-operasjon/276497 

5 https://www.wartsila.com/nor/media/nyhet/25-01-2016-w%C3%A4rtsil%C3%A4-og-cavotec-utvikler-verdens-f%C3%B8rste-

tr%C3%A5dl%C3%B8se-lading--og-fort%C3%B8yningskonsept-for-skip 

https://no.wikipedia.org/wiki/Reaktiv_effekt
https://www.tu.no/artikler/revolusjonerende-norsk-system-fortoyer-og-lader-skip-i-en-operasjon/276497
https://www.wartsila.com/nor/media/nyhet/25-01-2016-w%C3%A4rtsil%C3%A4-og-cavotec-utvikler-verdens-f%C3%B8rste-tr%C3%A5dl%C3%B8se-lading--og-fort%C3%B8yningskonsept-for-skip
https://www.wartsila.com/nor/media/nyhet/25-01-2016-w%C3%A4rtsil%C3%A4-og-cavotec-utvikler-verdens-f%C3%B8rste-tr%C3%A5dl%C3%B8se-lading--og-fort%C3%B8yningskonsept-for-skip
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4.4.1 Fysisk tilkobling av ledere 

Den vanligste måten å lade batterier på, både for elbiler og elektriske bruksgjenstander er ved 

fysisk kontakt mellom ledere fra ladestasjon og batteripakke. Det er likevel flere forskjellige måter 

dette kan gjøres på. 

 

En ladeplugg er en kontakt som føres inn i et støpsel og som så fester seg. Dette er den måten vi 

vanligvis lader i våre dagligliv. Skip og båter kan lades med en vanlig kabel som kobles manuelt, 

men dette er sannsynligvis en litt for treg måte å gjøre det på for hurtigbåter, som ofte vil ha 

behov for en rask og automatisk tilkobling. Dette kan også løses med en mekanisk ladearm som 

automatisk finner riktig sted på hurtigbåten og kobler seg til6. 

 

For tog, trikk, trolleybuss og lading av elbusser er også pantografer mye brukt. En pantograf er 

en mekanisk arm med åpne skinner som ledere som kan bevege seg ned og oppnå kontakt 

mellom ledere mellom lader og hurtigbåt. For eksempel leverer Stemman et ladetårn7 som kan 

levere opp til 4 MW DC og 8 MW AC lading via en pantograf.  

 

4.4.2 Induktiv lading uten kontakt mellom ledere 

Induktiv lading er når man bruker høyfrekvent vekselstrøm til å indusere strøm i spoler i en 

mottaker enhet uten fysisk kontakt mellom ledere. I løsningen til Cavotec og Wärtsilä holdes 

fergen fast med en sugekopp, som samtidig får den induktive laderen nærme nok til mottakeren 

på innsiden av skroget.  

 

Induktiv lading virker over avstand, men virkningsgraden faller med avstand og det er derfor 

nødvendig å få laderen nære nok den rette plassen på hurtigbåten. 

4.4.3 Batteribytte 

Den tredje muligheten er å rett og slett bytte batteripakke. Dette har vært gjort for flere 

elbilløsninger og andre elektriske kjøretøy. For elbiler går man bort fra dette i dag, men det er 

mer på grunn av at det er lite hensiktsmessig å ha en elbil som kun kan lades på designerte 

batteribyttestasjoner i stedet for på hundretusenvis av offentlig tilgjengelige ladere. 

 

For en hurtigbåt som går ei fast rute kan batteribytte være en mulig løsning. Dersom man løser 

de tekniske utfordringene med å få byttet batteri under dårlig vær og bølger kan man få ladet 

batteriene mens hurtigbåten seiler. Noe som også kan gjøre at man ikke behøver å oppgradere 

nettet lokalt, ettersom batteriene vil ha vesentlig lenger tid til å lades. 

4.4.4 Status i dag og kostnader 

Det er i dag en rask utvikling av batteridrevne ferger, av landstrøm til skip i havn og nå også av 

batterihurtigbåter.  

 

Av infrastrukturen på land vil mye av dette være lik for forskjellige løsninger, mens fortøyningen 

og tilkoblingen for lading er gjenstand for en sterk grad av innovasjon og rask utvikling. 

Konsortiene er de som har kommet lengst med utviklingen av lading for hurtigbåter. 

Nøyaktigheten i kostnadsanslagene for tilkoblingsutstyr, og størrelse på likeretter/lader vil kunne 

bli forbedret etter at konsortiene har presentert sine konsepter. 

 

 
6 https://www.theverge.com/2015/8/6/9109027/tesla-model-s-snake-charger-elon-musk 

7 http://www.stemmann.com/documents/catalogues/FerryCHARGER_ENG.pdf 

https://www.theverge.com/2015/8/6/9109027/tesla-model-s-snake-charger-elon-musk
http://www.stemmann.com/documents/catalogues/FerryCHARGER_ENG.pdf
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Når det gjelder infrastruktur på land for batterihurtigbåter som presenteres i denne rapporten, så 

er typen, arealbruk og kostnader for selve tilkoblingen for overføring av elektrisk energi det som 

har den høyeste graden av usikkerhet. 

 

Under er en oppsummering av estimater for arealbruk og kostnader for tilkobling for lading av 

batterihurtigbåt. I modellen som er en leveranse i dette prosjektet brukes gjennomsnittet for hver 

verdi. 

 

Tabell 7: Infrastruktur for tilkobling av batterhurtigbåt og lader 

Infrastruktur Lav Høy Enhet 

Tilkobling 5 10 MNOK 

Areal 6 12 m2 

 

4.4.5 Standarder for lading 

For å lade et stort batteri som i en elbil eller i en batterihurtigbåt, så kreves det digital 

kommunikasjon mellom lader på land og batteriet om bord. Det er batterikontrollsystemet 

(battery management system, BMS) som bestemmer om batteriet kan ta imot lading. Dette er av 

hensyn til sikkerheten, siden det er BMSen som vet hvilken tilstand battericellene er i.  

 

For å kunne lade trenger man både en kompatibel fysisk tilkobling, og en kompatibel 

kommunikasjonsprotokoll mellom lader og batteri.  

 

For elbiler begynner CCS standarden å utkrystallisere seg som den som kommer til å vinne fram 

for likestrømslading, mens vekselstrømslading foregår ved type 2 ladere. Det er fremdeles andre 

standarder, både med forskjellige fysiske kontakter og digitale kommunikasjonsprotokoller. 

 

For elbusser er det også flere kommunikasjonsprotokoller. Det er også slik at selv for en lader 

som følger OppCharge standarden for likestrømslading med pantograf, så er det ikke sikkert at en 

gitt elbuss som også følger den samme standarden kan lades. Dette er fordi standarden ikke er 

spesifisert så detaljert at programmene for kommunikasjon automatisk blir like nok til å være 

kompatible. Derfor kan forskjellige implementeringer av standarden være inkompatible. Hvis lader 

og batteri er inkompatible, så er dette da et programvareproblem som kan løses ved samarbeid 

mellom selskapet som leverer laderen og selskapet som leverer batterisystemet. 

 

For skip og båter er standardiseringen av lading kommet enda kortere enn for elbiler og elbusser. 

 

Dersom hurtigbåten lades med vekselstrøm, er det i hovedsak spenningsnivået og frekvensen 

som avgjør om to forskjellige hurtigbåter kan lades på samme sted. Med lik AC lader kan to 

hurtigbåter ha forskjellige systemer for likeretting og lading om bord.  

 

For DC lading til båt må alle båter som skal lade på samme ladere ha kompatibel fysisk kontakt 

og programvare. Dette skaper utfordringer med bruk av ladere til forskjellige hurtigbåter og ved 

bytte av selskap som leverer hurtigbåttjenester.  

 

Det å kreve en gitt standard kan være en løsning, men det kan samtidig hindre at den beste 

løsningen blir brukt. En annen løsningen kan være å kreve i kontrakt/anbud at leverandører av 

hurtigbåt og leverandører av ladeutstyr, skal sørge for kompatibilitet av eventuelle nye modeller 

når de kommer i fremtiden. 
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4.5 Nettstasjon 

Nettselskaper er de selskapene som bygger og drifter lokale elektriske nett i Norge. Som 

eksempler på nettselskap, så har vi i Bergen BKK8 og i Florø SFE Nett9. Disse selskapene plikter å 

bygge ut nettet til selskaper som har behov for strøm. Kostnadene for nettet fordeles på brukere, 

og kommer i form av månedlig nettleie og engangs anleggsbidrag for større installasjoner.  

 

Dersom en bedrift som har behov for en gitt effekt levert fra nettet som utløser en investering i 

nettet vil det som regel bety at bedriften må betale anleggsbidrag til nettselskapet. 

Anleggsbidraget vil i de tilfellene hvor det kun er den ene bedriften som skal dra nytte av 

investeringen være så stort at det dekker alle kostnadene nettselskapet har. Derfor beregner vi 

her estimerte kostnader for å framføre høy nok nettkapasitet til å forsyne hurtigbåtene med 

direkte lading, til batteribank eller til elektrolysør. 

 

Med anleggsbidrag mener vi her det man betaler til nettselskap for at de skal legge fram 

høyspentkabel og sette opp en nettstasjon. Anleggsbidraget vil utgjøre de faktiske kostnadene til 

nettselskapet, og ved uforutsette kostnader vil nettselskapet sende regningen til bedriften som 

skal bruke nettstasjonen. 

 

For hver havn man vurderer vil man måtte: 

- Beregne effektbehov 

- Nettselskapet må undersøke om det er ledig effekt på eksisterende nettstasjon innen 

rekkevidde for ladere 

- Dersom det ikke er ledig effekt må det bygges ny nettstasjon. Da må nettselskapet 

kontaktes og må undersøke om det er ledig effekt på transformatorstasjonen i området. 

En transformatorstasjon forsyner nettstasjoner og forsynes selv fra et regionalt nett. Det 

kan være nødvendig med oppgraderinger på transformatorstasjonen for å kunne levere 

nok effekt til den gjeldende nettstasjonen. 

 

I rapporten og i modellen angir vi estimater på anleggsbidrag for nettilkobling. Nettselskaper er 

pålagt å estimere anleggsbidrag for tiltak som er nødvendig for å levere den ønskede effekten til 

kunder. Nettselskapet kan, med estimert effektbehov og plassering, angi om det er ledig 

kapasitet i nettet i det hele tatt, noe som kan medføre behov for installering av batteribanker. 

 

Siden det er så store variasjoner i faktiske anleggsbidrag, som kan komme av vanskelige 

grunnforhold og avstander til transformatorstasjoner, er det viktig å betrakte de estimatene som 

blir presentert i rapporten og modellen som et utgangspunkt. Nettselskapet bør kontaktes tidlig i 

prosjektet, slik at utbygger får mest mulig korrekt informasjon om kostnader og vilkår for 

tilknytning. 

 

4.5.1 Høyspentkabel 

Dersom en ny nettstasjon må bygges, må det legges høyspentkabler fram til nettstasjonen.  

Høyspentkablene fører typisk 11 kV eller 22 kV vekselstrøm og må føres fra en 

transformatorstasjon med ledig tilgjengelig kapasitet. 

 

Kostnadene for kabelframføring inneholder både kostnad for selve kabelen og for graving og 

fremføring. Kabelkostnaden har en relativt fast meterpris, mens gravingen av kabel kan være 

svært forskjellig fra sted til sted. I et havneområde kan det være komplisert å grave, noe som 

kan medføre høyt anleggsbidrag for framføring av høyspentkabel.  

 
8 https://www.bkk.no/nett 

9 https://sfenett.no/sfe-nett/ 

https://www.bkk.no/nett
https://sfenett.no/sfe-nett/
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Vi bruker i modellen en meterpris for høyspentkabel. Dette er snittverdier, og de faktiske 

kostnadene for nettselskapet, og dermed anleggsbidraget, kan avvike fra dette. Noen ganger kan 

fremføringen være svært dyr, for eksempel om man må grave under en motorvei, som et 

eksempel på noe veldig kostbart. 

4.5.2 Transformatorer 

Den viktigste oppgaven til en nettstasjon er å transformere høyspent vekselstrøm (typisk 11 kV) 

til en lavspent vekselstrøm (typisk 440 V). I nettstasjonen er det derfor koblingsanlegg og 

transformatorer med riktig effektkapasitet. Effekten i transformatorer måles i skinneffekt, kVA, 

hvor den aktive effekten alltid er mindre eller lik skinneffekten, 𝑃 = 𝑈𝐼 𝑐𝑜𝑠 𝜑, og måles i kW. Ved en 

gitt størrelse av transformatorer må det bygges oljegrube, som kan fange opp oljen i 

transformatoren ved en lekkasje.  

 

Estimatene for kostnadene for innmaten i nettstasjonen har lavere usikkerhet enn de andre 

kostnadsestimatene i anleggsbidraget. 

4.5.3 Nettstasjonshus 

Transformatorene og koblingsfeltet må bygges inn i et nettstasjonshus. For små nettstasjoner er 

det standardiserte størrelser og prefabrikerte bygg som lett og billig kan settes opp. For større 

nettstasjoner må det bygges et eget bygg.  

 

Kostnadene ved bygging av nettstasjonshus kan variere med grunnforhold, hvor det særlig kan 

være kostbart å bygge i områder hvor det allerede er infrastruktur i bakken. I modellen bruker vi 

et estimat på 25 000 NOK/m2. 

4.5.4 Kostnader og areal for nettstasjoner 

For å estimere kostnadene bruker vi erfaringstall for bygging av nettstasjon, prosjektering og 

graving, faktiske estimerte anleggsbidrag fra nettselskap og erfaringstall for graving av 

høyspentkabel per meter. Vi har brukt estimater på komponentene i modellen fram til 5 MW 

størrelse. For størrelsene 6-10 MW bruker vi lineær modell med verdiene fra 3-5 MW som input. 

Dette kan ses i Figur 9. 

 

For å estimere arealbehov for nettstasjonen bruker vi tall for faktiske nettstasjoner, satt sammen 

med estimater for kostnader for utstyret i nettstasjoner, deriblant transformatorer.  
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Figur 9: Estimater for anleggsbidrag i modellen 

 

4.6 Lader og likeretter  

Det finnes flere mulige måter å lade batterihurtigbåter på:  

- Vekselstrøm (AC) og lade batteriene fra en likeretter om bord via en kabel. 

- Induktiv lading som forsyner båten med energi uten kontakt mellom ledere. 

- Likestrøm via en kabel fra likerettere på land. 

- Bytte batterier som lades på land mellom avganger 

 

For ladere med likerettere varierer kostnadene fra prosjekt til prosjekt. For en 300 kW lader kan 

hele kostnaden for bygging, prosjektering og pris for utstyr, koste mellom 3 og 7 millioner, 

avhengig av grunnforhold og søknadsprosess. Prisen per installert kW ladeeffekt er ikke lineær. 

Kostnaden synker med større installerte ladeeffekter på grunn av at kostnader for bygging og 

prosjektering ikke dobles med dobbelt så stor installert ladeeffekt. 

 

I noen tilfeller kan det være passende og fordelaktig å bygge et fellesbygg for nettstasjon og 

likeretter/lader.  

 

Avgjørelsene med hvor likeretter/lader og nettstasjon plasseres avhenger av flere forhold og 

derfor kan det i noen prosjekter bli i forskjellige bygg. I kostnadsanalysene i denne rapporten og i 

den tilhørende modellen har vi estimert kostnadene separat for bygg til lader og nettstasjon, 

basert på nøkkeltall for kostnad per m2. For å estimere arealbeslag for ladere, bruker vi 

erfaringstall og datablader fra flere leverandører av ladere/likeretter i størrelsesorden 150 kW – 6 

MW. Vi bruker et snittall på 8,5 m2 per MW installert laderkapasitet. 
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Figur 10: Modell for kostnadsestimering for lader/likeretter 

I Figur 10 viser vi en graf som sammenfatter de forskjellige estimatene vi har innhentet for 

kostnader for lader/likeretter. I modellen, som er en del av leveransen til dette prosjektet, henter 

vi ut kostnadsestimater for forskjellige størrelser av ladere/likerettere ved å interpolere mellom 

datapunkter på denne linja.  

 

Disse kostnadsestimatene tar inn både kostnader for utstyr, men også erfaringstall fra faktiske 

prosjekter. Vår erfaring er også klar på at grunnforhold er helt avgjørende for kostnaden til det 

ferdige prosjektet. Flere prosjekter for oppsetting av ladere til elbusser har kostet flere millioner 

kroner mer enn estimert på forhånd, på grunn av problemer man har støtt på i bakken under 

graving. Det er viktig når man planlegger et slikt prosjekt at man tar høyde for at dette er en 

gjennomsnittkostnad og at kostnadene i enkelte prosjekter kan være vesentlig høyere.  

 

4.7 Batteribank 

Batteribanker kan installeres dersom den tilgjengelige energien i det lokale nettet ikke er 

tilstrekkelig til å lade direkte. 

 

Dersom hurtigbåten skal lades med vekselstrøm så må en eventuell batteribank inneholde 

likeretter og vekselretter, og dermed være som en batteribank som skal støtte nett. 

Batteribanken lades da fra nettstasjon når det ikke er en båt til lading. Når en båt kommer til for 

lading vil batteribanken sammen med nettstasjonen forsyne likeretteren som så lader 

hurtigbåten. 

 

Denne typen batteribanker blir i dag i stadig større grad brukt i sammenheng med solceller og 

vindkraft. I tillegg til å stabilisere nett og som nødforsyning av energi. Markedet for denne type 

batteribanker, til bruk som støtte i nettet, forventes å øke sterkt i årene som kommer. Sett 

sammen med sterkt fallende priser for selve battericellene, kan det forventes lavere priser i 2022 

enn i 2019. 
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Dersom hurtigbåten skal lades med likestrøm fra land, så kan batteribanken enten kobles til på 

AC siden eller på DC siden. Kobles den til på AC siden, så vil batteribanken være av samme type 

som beskrevet over. Hvis batteribanken i stedet kobles til på DC siden, er det mindre behov for 

kraftelektronikk og kostnaden kan bli lavere. Samtidig må batteribanken sitt kontrollsystem 

integreres med laderen/likeretteren. I modellen tar vi utgangspunkt i at for likestrømslading med 

batteribank, at lader/likeretten er en del av batteribanken og ikke en egen komponent. 

 

For installasjon av en elektrolysør hvor det ikke er tilstrekkelig lokalt nett, så vil ikke en 

batteribank være til hjelp, siden elektrolysøren trekker jevn effekt over det meste av døgnet. 

Batteribanken hjelper til med å øke effekten som kan leveres, ikke mengden energi over døgnet. 

 

Under lading kan en batteribank levere en del av ladeeffekten og nettstasjonen via en lader kan 

levere resten. I modellen har vi sett bort fra en slik deling av ladeeffekt.  

 

Kostnadene for batteribanker er hentet inn fra flere forskjellige leverandører. Vi har sammenstilt 

tallene og bygget opp en modell for modulær prising av de forskjellige komponentene som inngår 

i batteribanken. Kostnadsmodellen for batteribanker gir godt samsvar med de prisestimatene vi 

har innhentet fra de forskjellige leverandørene. Resultatene fra modellen er gjengitt under og 

kostnadsmodellen for batteribanker er implementert i modellen som er leveranse i dette 

prosjektet. 

 

 

Figur 11: Modell for estimering av kostnad for batteribanker 

 

Sammenligner man kostnadene for batteribank og anleggsbidrag som er brukt i modellen, så er 

det klart at modellen estimerer lavere kostnader ved å bygge en nettstasjon med tilstrekkelig 

kapasitet. Det er fordi modellen antar at det er tilstrekkelig kapasitet i nettet innen en rimelig 

avstand. Det lokale nettselskapet har kunnskap om tilgjengelig kapasitet. I praksis vil det kunne 

være slik at det likevel er lavere kostnader totalt å installere en batteribank i stedet for å 

forsterke nettet fram til ladeinfrastrukturen, nettopp fordi modellen bruker kostnadsestimater for 

situasjoner hvor det er mulig å koble seg til et sterkt nok eksisterende nett. 
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Disse kostnadsestimatene er for et system hvor man kjøper hele systemet. Enkelte leverandører 

leverer også løsninger hvor man leaser en batteribank over en kortere periode, med årlige 

betalinger og hvor all service er inkludert, for eksempel Aggreko10. 

 

Flere leverandører leverer batteribanker ferdig installerte i containere. Typisk leveres 1 MW / 1 

MWh i en 20 eller 30 fots container. Containere kan komme forskjellige størrelser, men en 

standard 20 fots container (20’ skrives det på engelsk) er 6,06 m lang, 2,44 m bred og 2,59 m 

høy11, med et areal da på 14,8 m2. Til modellen antar vi et areal for en batteribank på 14,8 

m2/MWh. 

 

 

4.8 Case for infrastruktur på land 

Her beskriver vi infrastrukturen nødvendig for lading av batterihurtigbåt for casene Bergen og 

Florø, med samme rutestruktur som i caset for hydrogen. 

4.8.1 Energiberegning 

Estimatene presentert i dette delkapitlet er foreløpige og har ikke tatt stilling til om man kan lage 

akseptable ruteplaner med disse ladetidene. Det er resultatene fra konsortiene i hovedprosjektet 

som må brukes for å estimere behovet for ladeinfrastruktur i hver havn. 

 

Hvilket energibehov og hvilket ladebehov batteridrevne hurtigbåter vil ha, avhenger i stor grad av 

rutetabellen og i hvor mange havner ladeinfrastruktur bygges ut. Dersom rutetabellen gir lite tid i 

en havn, vil det være begrenset hvor mye energi som kan overføres. Ved å ha lading tilgjengelig i 

alle havnene hvor hurtigbåten har anløp, reduseres både den nødvendige kapasiteten på batteriet 

om bord og den nødvendige ladeeffekten i hver havn. Kostnaden for ladeinfrastruktur vil derimot 

øke. 

 

For å estimere hvor mye energi hurtigbåtene trenger å lade i Bergen og Florø i våre caser, tar vi 

utgangspunkt i de estimerte hydrogenbehovene for etappene Bergen-Florø og Florø-Selje-Florø. 

Denne utregningen gir ikke et endelig svar på hva tilbydere av hurtigbåt vil ønske å lade i Bergen 

og Florø. Det er usikkerheter i anslaget av hydrogenforbruket, og det er usikkerheter i den videre 

beregningen av el-forbruket til en batterihurtigbåt. 

 

Antagelser vi gjør for å estimere ladebehov i energi og effekt er: 

- Det er likt energiforbruk ved propell for hydrogen- og batterihurtigbåt. 

- Det bygges ladere i alle havnene hvor hurtigbåten har anløp, hvor energien som er brukt 

fra forrige havn skal lades før hurtigbåten seiler videre. 

- Andelen energi som brukes på etappene mellom havner er proporsjonalt med tiden 

mellom avganger i rutetabellen.  

 

For å estimere energiforbruket har vi sett på etappene fra nærmeste havn til Florø og Bergen. 

Siste havn før Bergen er Lygra, havna før Florø for båten fra Bergen er Askvoll, mens havna før 

Florø fra Selje er Smørhamn.  

 

 

 

 

 
10 https://www.aggreko.com/nb-no 

11 https://reblock.no/oversikt-over-de-vanligste-container-dimensjoner/ 

https://www.aggreko.com/nb-no
https://reblock.no/oversikt-over-de-vanligste-container-dimensjoner/
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Tabell 8: Energibruk for batterihurtigbåt i case 

Størrelse Verdi Enhet 

Hydrogenforbruk Bergen – Florø 430 kg H2 

Hydrogenforbruk Florø – Selje – Florø 340 kg H2 

Estimert hydrogenforbruk Askvoll – Florø 82 kg H2 

Estimert hydrogenforbruk Smørhamn – Florø 49 kg H2 

Estimert hydrogenforbruk Lygra Bergen 121 kg H2 

 

For å estimere energiforbruket til en batterihurtigbåt, tar vi utgangspunkt i energiinnholdet i et 

kilogram hydrogen (lavere brennverdi) og virkningsgraden til en brenselcelle, til å finne 

tilsvarende brukt elektrisk energi om bord i hurtigbåten. 

 

Tabell 9: Ladebehov i case 

Størrelse Verdi Enhet 

Energitetthet hydrogen 33.3 kWh/kg [LHV] 

Virkningsgrad brenselcelle 50 %  

Ladebehov energi Askvoll – Florø 1364 kWh 

Ladebehov energi Smørhamn – Florø 809 kWh 

Ladebehov energi Lygra – Bergen 2019 kWh 

 

For å estimere effektbehovet til laderne må vi estimere tiden hurtigbåten har tilgjengelig til lading 

fra den anløper kai til den seiler videre. Tilgjengelig tid til lading har stor påvirkning på nødvendig 

ladeeffekt. Ladetid i Bergen kan leses fra rutetabellen, mens ladetid i Florø er kun gjettet på så 

langt. 

 

Tabell 10: Effektbehov i case 

Størrelse Verdi Enhet 

Ladetid Bergen 120 min 

Ladetid Florø 20 min 

Estimert ladeeffekt Bergen 1010 kW 

Estimert ladeeffekt Florø 4092 kW 

 

Det må presiseres at hvordan man velger å fordele ladingen vil gi store utslag på effektbehovene 

ved de forskjellige havnene. Et ruteopplegg med veldig korte stopp eller uten ladere ved en del av 

havnene, vil kreve større batterier på båtene, samt høyere ladeeffekt ved havnene. 

 

I tillegg må vi presisere at med antagelsene her det må bygges ladeinfrastruktur ved de fleste 

havnene langs ruta.  
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4.8.2 Anleggsbidrag 

Effektbehovene for det valgte caset er 1010 kW i Bergen og 4092 kW i Florø. De estimerte 

kostnadene for nettstasjon i Bergen og Florø vil avhengig i stor grad av hvor langt det er til 

transformatorstasjon og hvordan høyspentkabelen vil måtte legges. 

 

For Bergen er det ifølge Greensight [2] rapporten tilstrekkelig med tilgjengelig effekt på flere 

mulige havneområder for hurtigbåten. Det er derfor ikke sikkert at det vil være nødvendig å 

bygge en ny nettstasjon for å forsyne en batteridreven hurtigbåt i Bergen. 

 

Tabell 11: Anleggsbidrag i case 

Kostnader Florø Bergen Enhet 

Bygg nettstasjon 0.66 0.15 MNOK 

Transformatorer og annet utstyr 2.60 1.01 MNOK 

Høyspentkabel lengde 500 500 M 

Høyspentkabel meterkostnad 1500 1500 NOK/m 

Høyspentkabel kostnader 0.75 0.75 MNOK 

Areal nettstasjon 26 6 m2 

Estimert anleggsbidrag  3.35 1.76 MNOK 

 

I modellen er det mulig å estimere kostnader for batteribank dersom det lokale nettet ikke er 

sterkt nok. I dette caset har vi antatt at det lokale nettet er sterkt nok til å kunne utvides med 

effektbehovet beskrevet over. 

4.8.3 Lader/likeretter og tilkoblingsanlegg 

Estimerte investeringskostnader og årlige driftskostnader for lader/likeretter for case vises i tabell 

under. 

Tabell 12: Kostnader for lader og tilkobling i case. 

Kostnader Florø Bergen Enhet 

Lader/likeretter – CAPEX 9,0 4,7 MNOK 

Lader/likeretter – OPEX 0,24 0,14 MNOK / år 

Areal lader/likeretter 35 9 m2 

Tilkoblingsanlegg – CAPEX 7,5 7,5 MNOK 

Tilkoblingsanlegg – OPEX 0,23 0,23 MNOK / år 

Areal tilkoblingsanlegg 9 9 m2 

 

4.8.4 Oppsummering av caser inn i modellen  

Ved å bruke verdiene for case Florø inn i modellen som er en leveranse i prosjektet, får vi denne 

oppsummeringen på forsiden av modellen: 
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Tabell 13: Totaløkonomi for lading i case Florø 

 

 

For case Bergen får vi den tilsvarende oppsummeringen: 

Tabell 14: Totaløkonomi for lading i case Bergen 

 

Det er verdt å nevne at kostnadene per energi levert til hurtigbåten, som her er henholdsvis 213 

og 136 øre/kWh_el for Florø og Bergen, ville vært henholdsvis 334 og 265 øre/kWh_el dersom 

installasjon av en batteribank var tatt med i beregningene. 

 

4.8.5 Kapasitetsutnyttelse 

For både elektrolysør til produksjon av komprimert hydrogen og for ladeinfrastruktur er det store 

kapitalkostnader som skal fordeles over den totale mengden energi som leveres for å finne den 

aggregerte energikostnaden. Derfor er graden av kapasitetsutnyttelse et viktig konsept for begge 

typene energiforsyning.  

 

I kapittel 3.2.2 diskuteres kapasitetsutnyttelsen til elektrolysøren, hvor et to tonns anlegg som 

produserer kun et tonn om dagen har 50 % kapasitetsutnyttelse. Kostnaden per kg hydrogen går 

ned med økt kapasitetsutnyttelse. 

 

For ladeinfrastrukturen vil det være en lignende, men enda sterkere sammenheng mellom økt 

kapasitetsutnyttelse og lavere enhetskostnader for energi. Fra casene i kapittel 4.8.4 ser vi totale 

enhetspriser 213 og 137 øre/kWh, hvor energikostnaden er i størrelsesorden 45 øre/kWh mens 

resten av kostnaden er drift- og kapitalkostnader. Dersom disse laderne hadde forsynt en 

hurtigbåt til med like mye energi hver dag, noe som ville være lett å gjennomføre så lenge 

ruteplanene passer sammen og det er tilstrekkelig med nettkapasitet på stedet, så ville drift- og 

kapitalkostnadene per kWh bli halvert.  
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Det er lettere for ladere å få vesentlig høyere kapasitetsutnyttelse enn det er for en elektrolysør, 

noe som gir et potensial for reduksjon av totale kostnader ved planlegging av flere ruter sammen. 
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5. UTSLIPP 

Ved bruk av strøm har vi lagt til grunn at norsk strøm har assosierte utslipp på 27,7 g CO2/kWh12.  

 

Hydrogen fremstilt ved reformering vil ha flere kilder til CO2 utslipp. Vi har sett på hele kjeden og 

vurdert CO2 avtrykk med og uten karbonfangst (CCS). Dette er vist i figur nedenfor. Utslipp fra 

selve dampreformeringsprosessen vil være 7,1 kg CO2 /kg H2 ved 100% virkningsgrad. Tall i 

litteraturen angir reelle utslipp å ligge i området 9 – 10 kg CO2 /kg H2 hvilket tilsvarer en 

virkningsgrad på godt over 90 %. 

 

 

Figur 12: Utslipp for flytende reformert hydrogen med karbonfangst transportert 250 km fra produksjonssted. 

Det finnes produksjonsanlegg hvor man har hydrogen som et biprodukt og hvor dette blir brukt 

som brenngass. Dersom man henter ut dette hydrogenet vil det måtte erstattes av metan eller 

annen brenngass. Hydrogen hentet ut på denne måten vil ha et CO2 avtrykk tilsvarende 

brenngassen som tilføres og for metan utgjør dette ca. 7 kg CO2 /kg H2, det vil si noe lavere enn 

for hydrogen fra dampreformering.  

 

Transport av flytende hydrogen antas å bli gjort med lastebiler med fossil diesel som energibærer. 

Ved forbrenning av diesel slippes det ut 2,64 kgCO2 _ekv per liter diesel, men utslipp fra  

«well-to-tank» med blant annet raffinering og transport av diesel er estimert til 0,55 kgCO2 _ekv/l 

ekstra13, for et brukt utslippsestimat på totalt 3,19 kgCO2 _ekv/l for diesel. Som estimat på 

energiforbruk for transporten antar vi at lastebilen bruker 3,5 liter/mil diesel. 

 

 
12 Ecoinvent database 

13 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/well-tank-report-version-4a-jec-well-wheels-analysis 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/well-tank-report-version-4a-jec-well-wheels-analysis


 

 

 

 

33/54 

 

Figur 13: Utslipp for flytende reformert hydrogen uten karbonfangst transportert fra Europeiske 

produksjonssteder. 

 

Hvis en sammenligner med diesel så vil hydrogen produsert ved reformering og uten CCS ha et 

noe lavere CO2 utslipp enn diesel. 

 

For å lettere kunne sammenligne utslippstall fra batterihurtigbåter og hydrogenhurtigbåter, velger 

vi å presentere utslippstallene for hydrogen både som utslipp per kg og som utslipp per energi. 

Når vi presenterer utslippene per energi, så velger vi å se på utslippene per energi som kommer 

ut til det elektriske anlegget i hurtigbåten. 

 

Både hydrogen- og batterihurtigbåter vil ha elmotorer som driver propellene. Disse elmotorene 

forsynes av et, i prinsippet, likt elektrisk system om bord. Forskjellen er at den elektriske 

energien til elmotorene i en batterihurtigbåt kommer fra batterier, mens for en hydrogenhurtigbåt 

kommer den fra brenselceller.  

 

Energien til propellen er lavere enn energien som kommer ut av batterier eller brenselceller på 

grunn av tap i kraftelektronikk, kabler og elmotor i skipet. Disse tapene vil i prinsippet være like 

for en batteridrevet og en hydrogendrevet hurtigbåt. Derfor sammenligner vi utslippene per enhet 

energi som leveres til det elektriske nettet om bord i hurtigbåten. 

 

I sammenligningen bruker vi energiinnholdet i 1 kg hydrogen som tilsvarer 33,3 kWh (nedre 

brennverdi). Vi antar videre at brenselcellene har 50 % virkningsgrad, som betyr at den elektriske 

energien som leveres til hurtigbåten fra 1 kg hydrogen er 16,65 kWh. Utslippene per kg hydrogen 

deles da på 16,65 kWh for å finne utslippene per kWh elektrisk energi (kWh_el) levert til det 

elektriske systemet om bord. 

 

For batterier estimerer vi en virkningsgrad fra AC strøm på land, via en omformer til DC, inn i 

batterier og så levert ut til det elektriske nettet, til å være på 88 %. 

 

I tabellen under har vi sammenlignet forskjellige energibærere til hurtigbåt. Beregningene under 

tar ikke hensyn til redusert energibruk på nye hurtigbåter. Beregningene bruker kun estimerte 

virkningsgradstall for omforming av energi fra energibærer fram til propell.  
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Tabell 15: Utslipp per kWh brukbar energi for forskjellige energibærere 

 

 

 

Dette er estimerte utslippstall for selve energien som skal drive båten, men i tillegg er det utslipp 

forbundet med produksjon av båten og produksjon av framdriftssystemet om bord. I forbindelse 

med elbiler har det vært en del diskusjon i media omkring utslipp fra produksjon av batterier. Vi 

skal ikke gå i detalj inn på hele livsløpsanalysen til hurtigbåten, det er en for stor oppgave, men vi 

kan vise til et par viktige momenter inn i denne diskusjonen. 

 

For det første krever det energi til å produsere en dieselmotor og tilhørende utstyr. Det samme 

gjelder for en hydrogenbåt med brenselceller og elmotorer og for en batterihurtigbåt med 

batterier og elmotorer. 

 

Batterier er energikrevende å produsere. Det koster mer energi å produsere en elbil enn en 

dieselbil. 

 

Når det gjelder sammenligning mellom hydrogen og batteri, så er brenselceller en relativt lik 

teknologi som batterier, og man kan forvente at det er energikrevende å produsere brenselceller, 

på lik linje som det er energikrevende å produsere batterier.  

 

Det er likevel slik at det er de totale utslippene over levetiden som har noe å si, ikke kun 

produksjonsutslippene. Når man ser på både utslippene fra produksjon og fra drift, se tabellen 

over, så er det klart at elbiler er vesentlig bedre enn dieselbiler, selv i land med skitten strøm14. 

Det er fordi utslippene per energi er lavere.  

 

Personbiler brukes i snitt 5-10 % av tida, mens hurtigbåter, ferger og skip, brukes mye mer og vil 

derfor ha en mye større effekt av å ha batterier om bord. Disse poengene er illustrert i disse to 

sakene fra teknisk ukeblad15. På grunn av at hurtigbåtene vil bli brukt så mye, vil derfor 

utslippene ved produksjon av batterier eller brenselceller fort bli ubetydelige sammenlignet med 

utslippsreduksjonene ved å bruke fornybar energi framfor fossil diesel. 

 

 
14 https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/2018/KMTE51001218 

15 https://www.tu.no/artikler/batterier-til-elferger-miljobelastningen-er-spart-inn-etter-1-4-maneder/367336 

https://www.tu.no/artikler/batteri-pa-skip-sparer-miljoet-for-10-ganger-sa-mye-co2-som-batteri-i-biler/233329 

https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/2018/KMTE51001218
https://www.tu.no/artikler/batterier-til-elferger-miljobelastningen-er-spart-inn-etter-1-4-maneder/367336
https://www.tu.no/artikler/batteri-pa-skip-sparer-miljoet-for-10-ganger-sa-mye-co2-som-batteri-i-biler/233329
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6. REGELVERK OG SIKKERHET 

6.1 Hydrogen sine egenskaper 

Hydrogen er ved normal temperatur og trykk en fargeløs og luktfri, men brannfarlig, gass som er 

lettere enn luft. Tekniske data for hydrogen sammenlignet med to vanlige gasser er sammenstilt i 

tabellen under.  

 

Tabell 16: Tekniska data for hydrogen sammenlignet med metan og propan [1]. 

Parameter Enhet Hydrogen Metan Propan 

Formel - H2 CH4 C3H8 

Egenvekt gass ved 
101 kPa og 0 °C 

kg/Nm3 0,07 0,72 2,03 

Egenvekt væske kg/ m3 70,9 

(ved 1 
atm. 

og -253 
°C) 

- 508 

(ved 15 
°C) 

Antenningsgrense 
i luft 

vol. % 4,0 – 75,6 5-15 2,1-9,5 

Eksplosiv 

konsentrasjon i 
luft 

vol. % 13 - 65 6.3 – 

13.5 

3.1 – 

7.0 

Antennelsesenergi 
i luft 

mJ 0.02 0.29 0.26 

Maksimal 
flammehastighet 

m/s 2.6 0.43 0.47 

Kokepunkt ved 
101 kPa 

°C -253 -161,7 -42,1 

Kritisk temp. °C -240 - 96,8 

Kritisk trykk bar 13,1 - 43,4 

Nedre brennverdi MJ/kg 119,5 47,6 46,4 

 

Egenskapene til hydrogen skiller seg fra metan og propan på flere måter [3] 

• Lav viskositet øker sannsynlighet for lekkasje fra f.eks. ventiler og flenser. 

• Mye lettere enn luft og høy diffusivitet hvilket fører til rask spredning 

• Stort antennelsesområde – 4,0 – 75,6 vol% 

• Lav antennelsesenergi 

• Produserer en sotfri flamme som er nærmest usynlig i dagslys 

• Høy forbrenningshastighet hvilket gjør at det er vanskelig å slokke brann  

• Stor sannsynlighet for detonasjon, spesielt i lukkede rom 

 

Hydrogen sine brannfarlige egenskaper og det faktum at den ofte lagres under høyt trykk gjør at 

det først og fremst er brann (jetflamme) og eksplosjoner ved lekkasje som utgjør fare for 

mennesker og bygninger i nærheten.  

6.2 Regelverk 

Sikkerheten til omgivelsene rundt anlegg med brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykkesatte og 

eksplosjonsfarlige stoff er i dag hovedsakelig regulert gjennom brann og eksplosjonsvernloven 

(LOV-2002-06-14-20) og plan- og bygningsloven (LOV-2008-06-27-71). I henhold til brann- og 

eksplosjonsvernloven § 20 har alle virksomheter som håndterer farlig stoff plikt til å sørge for at 

håndteringen skjer på en slik måte at mennesker, miljø og omgivelser er tilfredsstillende sikret. 

Sikkerhetsnivået skal etableres gjennom tekniske og organisatoriske tiltak i virksomheten, 
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eventuelt i kombinasjon med arealmessige begrensninger gjennom fastsettelse av hensynssoner. 

Håndteringen av brannfarlige stoffer reguleres mer i detalj i forskjellige forskrifter hvorav de 

viktigste presenteres i mer detalj nedenfor.  

 

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og 

anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) - FOR-

2009-06-08-602 

Forskriften tar for seg en del av paragrafene i Brann- og eksplosjonsvernloven og regulerer 

håndtering av farlig stoff i utstyr og anlegg, herunder rørledninger med tilhørende systemer som 

benyttes ved håndtering av farlig stoff. Forskriften regulerer også lasting, lossing og oppbevaring 

av farlig stoff, herunder omlasting fra skip. Forskriften stiller krav til eiere og brukere av et anlegg 

som håndterer farlig stoff og pålegger disse å utføre risikoanalyse og sørge for at risikoen 

reduseres til et nivå som med rimelighet kan oppnås. Innmelding om håndtering av farlig stoff må 

også gjøres til DSB. For hydrogen, som i henhold til forskriften defineres som en brannfarlig gass 

kategori 1, må innmelding gjøres dersom det totale volumet som lagres eller transporteres i 

rørledninger utgjør minst 0,4 m3. Innmelding gjøres elektronisk i rimelig tid før man begynner 

bygging av anlegget. Forskriften stiller i sin nåværende form krav til at virksomheter som skal 

bunkre flytende naturgass til passasjerskip må søke om godkjenning fra DSB i rimelig tid før 

bunkring påbegynnes. Inntil forskriften revideres, har DSB bestemt at dette kravet også skal 

gjelde for bunkring av hydrogen til passasjerskip [6]. 

 

Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i 

virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) - FOR-2016-

06-03-569 

Denne forskriften regulerer såkalte Storulykkevirksomheter, det vil si virksomheter som 

fremstiller, bruker, håndterer eller lagrer over en gitt mengde farlig stoff. Storulykkevirksomheter 

kategoriseres som meldepliktig eller sikkerhetsrapportpliktig avhengig av mengden farlig stoff 

som befinner seg på anlegget. For anlegg som kun håndterer hydrogen er grenseverdiene som 

følger: 

 

 Meldepliktig Sikkerhetsrapportpliktig 

Hydrogen 
(tonn) 

5 50 

 

Dersom det også forekommer andre farlige stoffer kommer en formel til anvendelse for å beregne 

den totale mengden slik at man kan bestemme hvilken kategori storulykkevirksomhet anlegget 

komme inn under. 

 

En innmelding til DSB skal blant annet inneholde informasjon om anlegget og typen farlige stoff 

som håndteres samt informasjon om risiko for en storulykke. For virksomheter som er 

sikkerhetsrapportpliktig innebærer det vesentlig med omfattende dokumentasjon og analyse av 

anleggets risiko for storulykker, risikoreduserende tiltak, intern beredskapsplan etc. Både 

innmelding og sikkerhetsrapport må oppdateres og godkjennes av DSB minst hvert femte år. 

 

Forskrift om landtransport av farlig gods - FOR-2009-04-01-384 

Denne forskriften regulerer forberedelser, gjennomføring og avslutning av landtransport av farlig 

gods. ADR og RID, som inneholder bestemmelser og forutsetninger som skal være oppfylt ved 

transport av farlig gods på vei og jernbane utgjør en del av forskriften. 
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6.3 Veiledning rundt sikkerhet 

DSB har utarbeidet og publisert en rekke veiledningsdokumenter som fordyper og forklarer 

forskrift om håndtering av farlig stoff. Formålet med veiledningsdokumentene er å foreslå 

tekniske løsninger samt gi anvisning på hvordan forskrift om håndtering av farlig stoff kan 

oppfylles hva angår krav til prosjektering, konstruksjon, produksjon, omsetning, installasjon, drift 

endring, reparasjon, vedlikehold og kontroll av anlegg og utstyr som dekkes av forskriften. DSB 

har i tillegg publisert en veiledning for hvordan hensynssoner med hensyn til tredje part skal 

defineres for anlegg som håndterer farlig gods. I denne sammenheng er følgende veiledninger 

relevante: 

 

• Temaveiledning om omtapping av farlig stoff, Ref. [7]; 
• Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff, Ref. [8]; 

• Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig 

brensel, Ref. [9]; 

• Sikkerheten rundt anlegg som håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykksatte og 

eksplosjonsfarlige stoffer, Ref. [10] 

Det finnes for tiden ingen spesifikk veiledning for fylleanlegg for hydrogen. Veiledninger som 

nevnt ovenfor henviser til at utforming av hensynsoner bør følge ISO/TS 20100 som angir 

veiledende sikkerhetsavstander. ISO/TS 20100 har imidlertid blitt trukket tilbake av ISO og 

erstattet av ISO/TS 19880. Standarden gjelder først og fremst anlegg for fylling av hydrogen på 

kjøretøy. 

 

Veiledningsdokumentet fra DSB presenterer derimot veiledende sikkerhetsavstander for lagring av 

LPG og LNG i forhold til øvrig utstyr på anlegget samt foreslåtte hensynssoner avhengig av 

størrelsen på lagret volum i henhold til tabell 17   Disse er basert på typiske ulykkesscenarier for 

respektive type anlegg og tar ikke hensyn til spesielle forutsetninger. Veiledende avstander kan 

derfor både økes og reduseres basert på en risikovurdering av topografi, bygningskonstruksjoner, 

type bygning (brannbelastning og rømningsforhold), fremherskende vindretning, trafikktetthet, 

slokkeanlegg, brannvegg, brannisolering mv. Det at hydrogen normalt lagres ved vesentlig høyere 

trykk enn LNG- og LPG- anlegg vil påvirke angitte avstander.  
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Tabell 17: Veiledende sikkerhetsavstander for LPG tanker [9] 

 

 

DSB henviser til at hensynssoner enten skal baseres på sikkerhetsavstander angitt i relevante 

forskrifter/veiledninger eller beregnes gjennom en risikovurdering [10]. I en risikovurdering ser 

man både på sannsynlighet for at et uhell skal inntreffe og konsekvens ved uhell. Hvis risikoen 

ansees som liten vil man kunne komme frem til små sikkerhetssoner selv om konsekvenser er 

stor. I noen tilfeller, og spesielt hvor det er vanskelig å vurdere sannsynlighet, kan det være 

hensiktsmessig å definere hensynssoner basert på konsekvensvurderinger alene.  Sannsynlighet 

for et uhell vil være vanskelig å vurdere i tilfeller hvor det finnes få anlegg og det statistiske 

materialet er begrenset. .  

 

Lloyds Register har i en rapport gitt retningslinjer for fastsettelse av hensynssoner basert på 

konsekvens. Her er hensynssoner angitt i henhold til stråling for brannlaster og trykk for 

eksplosjonslaster.  

 

 

 

- Indre sone: Dette er i utgangspunktet virksomhetens eget område. I tillegg til eget 

anleggsområde kan for eksempel LNF- område inngå i indre sone. Kun kortvarig 

forbipassering for tredjeperson (turveier etc.).  
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- Midtre sone: Offentlig vei, jernbane, kai og lignende. Faste arbeidsplasser innen industri- 

og kontorvirksomhet kan også ligge her. I denne sonen skal det ikke være overnatting 

eller boliger. Spredt boligbebyggelse kan aksepteres i enkelte tilfeller. 

- Ytre sone: Områder regulert for boligformål og annen bruk av den allmenne befolkningen 

kan inngå i ytre sone, herunder butikker og mindre overnattingssteder. 

 

Med utgangspunkt i disse verdiene er det mulig å angi avstander for disse sonene. Nedenfor er 

det angitt noen forutsetninger for en slik beregning  

 

Tabell 17: Parametere for eksempelberegning for hydrogen 

Parameter Verdi 

Trykk lager 300 bar 

Temperatur i gassrør 250 K 

Lekkasjehull 5 mm 

Luft temperatur 10 C 

Lufthastighet natt 2 m/s 

Lufthastighet dag 5 m/s 

 

En lekkasje i et rør mellom fyllelager og dispenser på 5 mm vil gi et utslipp på 0,33 kg/s. Gass 

skyen som dannes kan enten brenne eller eksplodere. Ved brann får man følgende varmestrålings 

nivåer: 

 
- Indre sone (8 kW/m2): ca 11 m 
- Mittre sone (5 kW/m2): ca 12 m 
- Yttre sone (1.5 kW/m2) ca 15 m 

 

Ettersom båten skal kunne bunkre med passasjerer om bord må båten med passasjerer ligge 

utenfor indre sone. Det vil si at fyllelager hvor lekkasje kan oppstå må ha en avstand på minst 

11m fra passasjerene. 

 

Tilsvarende kan man beregne en konsekvensbasert hensynssone basert på trykklast som følge av 

en eksplosjon. Eksempelet ovenfor er kun ment for å illustrere hvordan man kan gå frem for å 

bestemme hensynssoner basert på konsekvens. 

 

6.4 Utfordringer og mangler 

Det finnes for tiden ingen spesifikke regler og veiledninger for hydrogenanlegg i Norge og 

gjeldende veiledninger er i hovedsak rettet inn mot mer etablerte stoffer. Det innebærer at det 

råder en viss usikkerhet rundt valg av sikkerhetsavstander for hydrogenanlegg og at dette derfor 

må håndteres med en viss grad av forsiktighet under prosjektering. Egne konsekvensutredninger 

av hydrogenutslipp er en måte å bidra til å etablere riktig avstander og hensynssoner.  

 

Hydrogenanlegg representerer en ny type anlegg hvor det statistiske underlaget er begrenset. 

Det er derfor sannsynlig at hensynssoner basert på definerte risikonivåer [10] vil ha en stor grad 

av usikkerhet. Det er også et problem at denne type analyser er lite transparente. Mye taler 

derfor for at hensynssoner og sikkerhetsavstander i sin helhet bør baseres på 

konsekvensutredninger i stedet for risikovurdering som kombinerer konsekvens og sannsynlighet 

for et uhell. Lloyds anbefaler også dette i sin rapport til DSB [11] hvor de skriver at «I noen 

tilfeller kan det være hensiktsmessig å definere hensynssoner basert på konsekvensvurderinger i 

stedet for å basere seg på risikokonturer».  
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En veiledning for lagring og bruk av hydrogen med kriterier for etablering av hensynssoner lik det 

man har for andre farlige stoffer mangler. Bruk av hensynssoner etablert for andre gasser 

(metan, propan etc) er ikke tilstrekkelig på grunn av hydrogen sine unike egenskaper med 

ekstremt lav tennenergi og høye flammehastighet. 
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7. CASE 

7.1 Florø 

I Florø hamn er det lite plass tilgjengelig hvor hurtigbåten anløper. Det vil derfor være 

hensiktsmessig å plassere minst mulig infrastruktur ved kaien. En løsning er å plassere høytrykk 

kompressor, fyllelager og dispenser hvor båten skal bunkres, mens elektrolysør, 

lavtrykkskompressor og produksjonslager kan plasseres på den vestre delen av havneområdet 

hvor det er mer plass. Det er i dette tilfellet tenkt at hydrogen transporteres i rør fra 

produksjonslager til bunkringsplass. Dispenser med fyllelager og kompressor er beregnet å kreve 

120 m2 mens elektrolysør, lavtrykkompressor og kompresjonslager vil kreve 600 m2. 

Plassbehovet er illustrert i figuren nedenfor. 

  

 

Figur 14: Florø hamn 

 

Florø hamn har planer om å bygge ut kaiområdet med blant annet ny terminal på dette området 

og 120 m2 for fylleutstyr ansees å være for mye da det vil oppta all plass i planlagt bygg 

(lager/teknisk). Det er derfor nødvendig å redusere arealbehov ved bunkringsplass. Dette kan 

gjøres ved at man skiller fyllelager/kompressor fra dispenser. Det vil imidlertid gi økt rørlengde 

hvor hydrogen strømmer med høy hastighet og tilsvarende redusert fyllehastighet. Maksimal 

avstand mellom dispenser og fyllelager for en gitt fyllehastighet må dimensjoneres og beregnes.  

 

En slik beregning er mulig å gjennomføre når spesifikasjon for hydrogenlager om bord og krav til 

fyllehastighet er kjent. En slik løsning er derfor ikke tegnet inn i figuren ovenfor.  

 

En annen fordel med en slik løsning hvor hydrogenlager flyttes lenger bort fra publikumsområder 

er at det blir lettere å oppnå tilfredsstillende hensynssoner. For den nye hydrogenfergen som skal 

gå mellom Hjelmeland – Skipavik er det en forutsetning at fylling kan skje mens passasjerer er 

om bord i båten. Det betyr at anlegget må konstrueres med relativt korte avstander for 

hensynssoner . Ved å plassere produksjonslager og fyllelager i god avstand fra publikumsområder 

vil man bidra til å kunne oppnå dette.  

 

 

På fjordbasen er det forøvrig planlagt anlegg for produksjon av hydrogen. Dette området ligger 4 

– 5 minutter fra anløp for hurtigbåten. Det er mulig å tenke seg at båten blir forsynt med 

hydrogen fra dette anlegget. Dette er et spesialtilfelle for Florø og er ikke vurdert videre. 
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7.2 Bergen 

En studie ble utført av Greensight [2] for å se på aktuelle plasser for bunkring av hydrogen. I dag 

har hurtigbåten anløp ved Strandkaien i Bergen sentrum. Her er det lite plass tilgjengelig og kort 

avstand til publikumsområder. På grunn av dette konkluderes det med at det ikke vil være mulig 

å bunkre hydrogen ved dagens anløp. Vi støtter denne konklusjonen og i samtaler med Bergen 

havn er det klart at bunkring av hydrogen ved Strandkaien ikke er et alternativ. Det pågår i dag 

en prosess i Bergen havn om ny plassering for anløp av hurtigbåten  

 

 

Figur 15: Bergen hamn 

 

 

Et mulig område er Jekteviken, her er det tilstrekkelig plass til lokal produksjon av hydrogen [2]. 

Rambøll har hatt dialog med Bergen havn angående egnet plassering for infrastruktur for 

bunkring av hydrogen. Det er imidlertid ikke fattet noen beslutning om hvor en eventuell ny 

plassering av anløp for hurtigbåten skal ligge.  
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8. VIRKEMIDDELAPPARATET 

De mest relevante virkemiddelaktørene innen dette segmentet er Enova og Pilot-E 

(samarbeidsprogrammet mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova), samt Innovasjon 

Norge og NOx-fondet. 

 

For dette prosjektet er antagelig teknologiprogrammene til Enova de mest interessante. De tre 

programmene strekker seg fra et lavt teknologimodenhetsnivå (Pilotering av ny energi- og 

klimateknologi i transport) og videre til høyere teknologisk modenhet som «Demonstrasjon av ny 

energi- og klimateknologi» og «Fullskala innovativ energi- og klimateknologi». 

 

Pilot-E kan også være interessant. Pilot-E skal dekke hele kjeden fra idé til marked. Her er det 

vanligvis en utlysning i året og hver utlysning har sitt tema.  

 

Innovasjon Norge har en egen ordning kalt Miljøteknologiordningen. Denne tilbyr offentlig 

finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg. Det gir bedrifter mulighet til å prøve ut og 

vise fram sine miljøteknologiløsninger, og å sikre at produktene blir mest mulig tilpasset de 

nasjonale og internasjonale markedene de skal konkurrere i. Miljøteknologiordningen er først og 

fremst rettet mot små og mellomstore bedrifter. 

 

NOx-fondets hovedmål er å redusere NOx-utslipp. Fondet er et spleiselag der virksomhetene som 

er med betaler inn etter mengde utslipp og kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. NOx-

fondet gir støtte til konkrete NOx-reduserende tiltak. 
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8.1 Beskrivelse av teknologimodenhet og mulige støtteordninger 

De tre støtteprogrammene knyttet til utvikling av ny teknologi forholder seg til modenheten på 

teknologien. Teknologimodenhet måles ofte på en såkalt TRL-skala (Technology Readiness Level). 

Denne skalaen sier noe om hvor langt man har kommet i utviklingsprosessen. 

 

Enova støtter teknologier fra TRL 5 og oppover. Umoden teknologi på TRL1-4 kan støttes av 

Forskningsrådet samt at Innovasjon Norge dekker forretningsutviklingssiden. Tabellen gir en 

forklaring på de forskjellige modenhetsnivåer. 

 

TRL-
nivå  

Beskrivelse ved oppnådd TRL Typisk dokumentasjon ved oppnådd TRL 

5 Laboratorieskala-uttesting er utført med 
systemløsning under relevante 

driftsbetingelser. 

Resultater fra laboratorieuttesting av integrert 
systemløsning under simulerte 

driftsbetingelser. Plan for oppnåelse av TRL 6 
utviklet.  

6 Pilotskala systemløsning validert under 
relevante driftsbetingelser. Pilotanlegg i 
oppskalert versjon med 
sluttbrukerinvolvering. Pilotanlegget 
oppfyller alle funksjonskrav, men 

uttesting gir ingen vesentlige resultater i 
form av energi/klima/effekt. 
Tidsbegrenset eller kampanjebasert 
testing.   

Resultater fra uttesting av et pilotskala-
system under relevante driftsbetingelser. 
Relevans av testmiljø er beskrevet (skala, valg 
av driftsbetingelser). Tydelig og omfattende 
teknologibeskrivelse tilgjengelig 

(funksjonskrav, driftsbetingelser, utført 
designprosess, etc). Plan for oppnåelse av 
TRL7 utviklet. Dokumentasjon inkluderer 
beskrivelse av at viktige sikkerhetsfunksjoner 
er testet.  

7 Fullskala prototype eller 

demonstrasjonsanlegg i markedsrelevant 
skala er testet ut under reelle 
driftsbetingelser.  

Testresultater fra utprøving av prototype 

systemløsning i reell/markedsrelevant skala 
under reelle driftsbetingelser. Beskrivelse av 
testomfang, utførte valideringsaktiviteter, plan 
for oppnå TRL8, etc. Evaluering av risikoprofil. 

8 Reelt komplett systemløsning ferdigstilt 
og kvalifisert gjennom test og 
demonstrasjon. Siste utviklingstrinn, 
oppfyllelse av nivået representerer slutten 

av utvikling av systemløsningen. Drift 
under kommersielle rammer, fortsatt 
evaluering av resultater (energi/klima-
effekt).  

Dokumentasjon av drift av endelig 
systemløsning under forventede reelle 
driftsbetingelser, men fortsatt med noe 
begrenset driftserfaring. Evaluering av 

måloppnåelse av krav (ytelses- og 
funksjonskrav). 
Operasjonsprosedyrer/driftsplaner utviklet.  

9 Teknologien er kommersielt tilgjengelig 

og har vært i drift over tid under 
kommersielle rammer og i alle forventede 
driftssituasjoner. Formål med prosjektet 
er kommersiell bruk.  

Dokumentasjon som bekrefter drift under alle 

forventede reelle driftsbetingelser over tid. 
Driftsrapporter, vedlikeholdsplaner, ferdigstilte 
operasjonsmanualer og prosedyrer foreligger.  
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8.2 Relevante støtteprogram 

Blant mulige aktører som kan bidra med støtte til realisering av ny teknologi, så er nok Enovas 

støtteprogram de mest aktuelle.  

 

Relevante støtteprogram i Enova kan være de tre teknologiprogrammene: 
- Pilotering av ny energi- og klimateknologi i transport 
- Demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi 

- Fullskala innovativ energi- og klimateknologi 

 

 Eller de to andre støtteprogrammene: 
- Elektrifisering av sjøtransport 

- Infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester 

 

Figuren under plasserer de forskjellige støtteprogram i forhold til modenhetsnivå der 

Piloteringsprogrammet er rettet inn mot en TRL-nivå på 5, etterfulgt av 

Demonstrasjonsprogrammet og sist av støtteprogrammene innen teknologiutvikling er 

Fullskalaprogrammet. Den røde kurven viser hvordan kostnadene pr enhet reduseres som en 

funksjon av teknologimodningen og reduksjon av risiko. Den blå kurven viser produksjonsvolum 

etter hvert som teknologien modnes og kommersialiseres. De to programmene «investering i energi 

og klimatiltak (tilsvarer Elektrifisering av maritim transport) og Investering i infrastruktur (tilsvarer 

Infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester) er ikke kalt teknologiprogram 

da disse skal bidra til at ferdig utviklet ny teknologi som fremdeles er for dyr, blir tatt i bruk. 

 
 

 
 

8.2.1 Pilot-E 

1 Et av temaene for årets utlysning er:  

Tema 1: Helhetlig leveransekjede for hydrogen 

Bruk av hydrogen i energi-, industri og transportnæringene kan være et viktig bidrag for at Norge 

skal møte nasjonale mål og internasjonale avtaler innen reduksjon av klimagassutslipp. I PILOT-

Es utlysninger i 2016 og 2018 ble det tildelt støtte til flere prosjekter som vil ta i bruk hydrogen i 

transport og i industrien. Det finnes også flere norske små og større initiativer som utreder 

produksjon eller bruk av hydrogen.  

 

 

  



 

 

 

 

46/54 

8.2.2 Oppsummering/Oversikt over mulige støtteprogram 

Tabellen under gir en oppsummering av aktuelle støtteprogrammer samt hvilke krav som stilles til 

teknologimodenhet for de enkelte program. 

 
Støtte 
Aktør 

Program Moden-
het på 
tekno-

logi 
 

Støttesats Andre merknader 

Enova 
 
 

Pilotering av ny 
energi- og 
klimateknologi i 

transport 

TRL 5-6 - 25 % for store 
virksomheter  

- 35 % for 

mellomstore 
virksomheter  

- 45 % for små 

virksomheter 

Investering i testing av 
teknologi i pilotskala som basis 
for videre utvikling 

Demonstrasjon 
av ny energi- 

og 
klimateknologi 

TRL 6-7 - Uprioritert lån maks 
lån er 60 % av 

godkjente kostnader. 
- Maks støtte ved 

investeringsstøtte er 
40 % av godkjente 
kostnader 

Programmet er rettet mot 
teknologieier. Søker skal ha 

rettighetene til å bruke, videre-
utvikle og selge teknologien 

Fullskala 
innovativ 
energi- og 
klimateknologi 

TRL 7-8-
9 

- Støttesats: Inntil 50 
% av godkjente 
merkostnader16  

- Transportinfrastruktu
r: Inntil 40 % av 
godkjente 
merkostnader 

Teknologien skal være bedre 
enn kommersielt beste 
tilgjengelige teknologi og 
innovasjonen må innebære en 
vesentlig forbedring ut over det 
som er vanlig i bransjen 

Elektrifisering 
av sjøtransport 

TRL 8-9 - 40 % for store 
virksomheter  

- 50 % for små og 
mellomstore 
virksomheter  

 

Programmet skal bidra til at 
kommersiell bruk av batterier 

om bord på skip skjer hurtigere 
og i et økt omfang enn de ellers 
ville blitt, og til at 
batteriløsninger blir mer 

tilgjengelige i markedet 

Infrastruktur 
for kommunale 
og 
fylkeskommuna

le 
transporttjenes
ter 

TRL 9 Støtte kan utgjøre 
inntil 40 % av 
godkjente kostnader 

Programmet gjelder for 
investeringer i ladeinfrastruktur. 
Med ladeinfrastruktur menes i 
dette tilfellet komponenter 

nødvendige for å ta i bruk rene 
batterielektriske eller ladbare 
batterihybride løsninger 

Hydrogen-
infrastruktur 

TRL 9 Støtten kan utgjøre 
inntil 40 % av 
godkjente kostnader. 

Programmet skal bidra til læring 
fra bruk av hydrogen som 
drivstoff. Fyllestasjonene skal 

være offentlig tilgjengelig og 
legge til rette for kjøretøy som 

går på hydrogen 

NFR, 
Innovasjon 

Norge og 
Enova 

Pilot-E TRL 5-7  Målet med ordningen er at helt 
nye produkter og tjenester 

innen miljøvennlig 
energiteknologi skal bli raskere 
utviklet og tatt i bruk for å bidra 
til utslippskutt både i Norge og 
internasjonalt. PILOT-E vil følge 

 
16 Enova dekker maksimalt 50% av prosjektets merkostnad. Merkostnaden er kostnadsforskjellen mellom den grønne investeringen og den 

konvensjonelle løsningen. 
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opp aktørene gjennom hele 
teknologiutviklingsløpet – fra 
idé til marked. 

Innovasjon 

Norge 

Miljøteknologi-

ordningen 

TRL 5-7 Samme støtteordning 

som Enova 

Fokus på små og mellomstore 

bedrifter 
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8.3 Om prosjektet til Fylkeskommunene 

Trøndelag Fylkeskommune jakter på fremtidens utslippsfrie hurtigbåt og har i den forbindelse satt 

i gang et løp der de har signert utviklingskontrakt med fem unike konsortier som sammen med 

leverandører skal jobbe frem konkrete konsepter samt demonstrere at nullutslipps hurtigbåter med 

fremdriftshastighet over 30 knop er teknisk og økonomisk mulig. Kontrakten er begrenset til 

utvikling av selve hurtigbåten og er en «før-kommersiell» anskaffelse. Målet er at løsningen skal 

være kommersielt tilgjengelig fra 2022/2024. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med 11 

Fylkeskommuner. 
 

Hurtigbåt som transportmiddel har en svært viktig rolle i å binde sammen Norgeskysten. 

Hurtigbåten mer enn halverer reisetiden på ruter som Trondheim – Brekstad. Det enorme 

potensialet for næringsutvikling langs kysten gjør at man forventer at transportbehovet langs 

kysten vil øke. Samtidig er hurtigbåten i dagens form den aller største kilden til utslipp målt i utslipp 

pr. passasjerkilometer. Med høyt drivstofforbruk er det en kostbar form for transport.  

 

Løsningen vil være å utvikle nye og mer klimavennlige energibærere samt å redusere 

hurtigbåtenes energiforbruk. Men ingen har funnet løsninger for dette for hurtigbåter som kjører i 

over 30 knop over lengre distanser, som de gjør i Trondheimsfjorden. 

 

8.3.1 Aktuelle muligheter for å kunne oppnå støtte slik at prosjektet kan realiseres 

Fylkeskommunen har valgt fem konsortier som skal jobbe med utviklingen av fremtidens 

transportløsninger for hurtigbåt. Disse er ledet av: 

 

- Brødrene Aa 
- NTNU Technology Transfer og Flying Foil 
- Rødne Trafikk As 
- Transportutvikling As 
- Selfa Arctic AS 

Alle disse konsortiene vil kunne søke om støtte fra både støtteprogrammet «Pilotering av ny energi- 

og klimateknologi i transport» og «Demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi» Pilotering av 

ny energi- og klimateknologi i transport. De som er små/mellomstore bedrifter kan også søke støtte 

hos Innovasjon Norge. 

 

For å kunne søke om støtte gjennom programmet «Pilotering av ny energi- og klimateknologi i 

transport» skal man i utgangspunktet være sluttbruker av teknologien men konsortiet/leverandøren 

av teknologien kan kvalifisere som søker dersom prosjektet er tydelig forankret i sluttbrukers behov 

og dersom prosjektets hovedformål er å kvalifisere teknologien for bruk hos sluttbruker. Et 

pilotprosjekt defineres som uttesting av en fungerende løsning i mindre skala enn 

fullskala. Fylkeskommunen bør kunne bekrefte at de vil kunne være en aktuell bruker av 

teknologien da hele poenget med denne utviklingen nettopp er å få på plass løsninger som på sikt 

er kommersielle tilgjengelig og som de kan være en innkjøper av. 

 

Som teknologieier vil konsortiet også kunne søke om støtte under Enovas program «Demonstrasjon 

av ny energi- og klimateknologi». Er totale investeringskostnader under 100 mill. NOK vil man 

kunne søke om støtte på opptil 40% av prosjektets investeringskostnader. Er totale kostnader over 

100 mill. NOK er det et Betinget lån som er virkemiddelet, da vil man kunne søke om et Betinget 

lån17 på opptil 60% av investeringskostnadene. 

 

 
17 Betinget lån er et uprioritert lån (det tas ikke pant) og lånet kan ettergis/omgjøres til støtte hvis demonstrasjonen ikke er vellykket 
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Når det gjelder Fylkeskommunen sin mulighet til å kunne søke om støtte for realisering av første 

hurtigbåt på hydrogen, så er dette mer komplisert. Dette både fordi søker i utgangspunktet må ha 

valgt leverandør av hurtigbåt samt hvilken teknologi de søker om støtte til og ikke minst hva 

kostnaden for anskaffelse av hurtigbåten(e) vil være. For å vite dette må de da ha gjennomført en 

anbudskonkurranse først og så velge vinneren av anbudet. Først da vil man kunne beregne 

investeringskostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader og inntekter slik at man kan sette opp en 

lønnsomhetsberegning. Enovas støtte skal bidra til å løfte avkastningen til en akseptabel avkastning 

(dvs. avkastningen som er nødvendig for å utløse beslutningen hos søker). Hvis dette skal være 

mulig sett opp mot hva Enova kan støtte, så må Fylkeskommunen ta forbehold knyttet til 

gjennomføring av prosjektet ved utlysningen (forbehold om innkjøp – dvs. båt blir kun anskaffet 

hvis tilstrekkelig støtte fra Enova oppnås). Avhengig av størrelsen på innkjøpet vil en 

saksbehandling hos Enova være på 3-6 måneder. Er støttebeløpet over 15 millioner Euro18 vil 

saksbehandlingstiden ta ca. 6 måneder ekstra. 

 

Et annet alternativ er at Fylkeskommunen søker Enova om støtte til bygging av et visst antall 

hydrogenhurtigbåter men at valg av leverandør/teknologi fremdeles ikke er gjort men 

Fylkeskommunen har gjort en screening blant konsortiene/leverandørene som anonymt angir 

anskaffelsesprisen. Teoretisk kan man da se for seg at man velger en pris som er snittet (eventuelt 

annen måte å beregne det på) av prisene oppgitt i screeningen og bruker dette som basis for den 

totale investeringen samt som input for søknad om støtte fra Enova.  

 

Derimot, så vil Enova i utgangspunktet kreve å vite hvilken teknologi som det søkes om støtte til, 

noe som tilsier at de bør ha valgt leverandør/teknologi før søknaden til Enova. Noe som igjen vil si 

at du da må velge en av konsortiene (eventuelt to om dette er aktuelt) som tildeles kontrakt under 

forutsetning av at Fylkeskommunen får støtte fra Enova. Utfordringen er at det kan ta noen 

måneder å behandle søknaden hos Enova. Er støtte over 15 millioner Euro må godkjennes særskilt 

av ESA og vil ytterligere forlenge saksbehandlingsprosessen. Det er i midlertidig gjort unntak fra 

dette. I 2018 ga Enova en støtte på 38 mill. NOK til Ruter AS for gjennomføring av et prosjekt som 

gikk ut på uttesting av 10 hydrogenbusser i operativ drift på regionruter i Akershus. Støtte er gitt 

selv om ikke teknologileverandør enda er valgt. Støtte ble gitt gjennom programmet Fullskala 

innovativ energi- og klimateknologi. 

 

Et annet alternativ kan være at hvert enkelt konsortium søker om støtte til Enova for en fullskala 

demonstrasjon under programmet «Fullskala innovativ energi- og klimateknologi» men med 

forbehold om at de vinner kontrakten med Fylkeskommunen. Dette vil nok Enova ikke være 

tilhenger av da de kan risikere at alle fem søker om støtte med Fylkeskommunen som sluttbruker 

og bare en blir valgt så kan de stå igjen med et tilskudd og fire avslag. Hver sak tar sin tid gjennom 

støtteapparatet og vil være krevende for Enova å saksbehandle pga. ressursene det legger beslag 

på. 

 

Det er viktig å merke seg at dette støtteprogrammet utmåler støtte basert på prosjektets 

lønnsomhet. Størrelsen på støtten vurderes individuelt for hvert prosjekt. Det søkes om den støtten 

som er nødvendig for å ta en positiv investeringsbeslutning. 

 

Enova kan også gi støtte til infrastruktur fra programmet «Infrastruktur for kommunale og 

fylkeskommunale transporttjenester», men Enova opplyser at dette programmet ikke omfatter 

hydrogen-infrastruktur. Programmet gjelder for investeringer i ladeinfrastruktur for elektriske 

systemer. De har også et program som heter «Hydrogen Infrastruktur». Gjennom årlige 

konkurranser tilbyr Enova investeringsstøtte til etablering av offentlig tilgjengelige 

 
18 Støttebeløp over 15 millioner Euro må godkjennes av ESA og er derfor også avhengig av ESAs saksbehandlingstid som kan variere mye. 
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hydrogenstasjoner som legger til rette for økt bruk av hydrogenelektriske kjøretøy. Dessverre så 

gjelder ikke dette programmet for fartøyer pr i dag. 

 

8.3.2 Oppsummering mulige støtteordninger for realisering av prosjektet 

Målet med prosjektet er en realisering innen 2021 som igjen vil si at teknologien for båtene må 

være testet ut, verifisert og godkjent innen 2020-2021. Dette er en meget kort tidsramme for å 

kunne kvalifisere en så umoden teknologi. En av de viktigste faktorene Enova vurderer er risikoene 

forbundet med teknologien og prosjektet som sådan. Dette betyr igjen at man må ha gode svar på 

hva risikoene består i, hva er verifisert og godkjent, hva er usikkert, hva er gjennomførbarheten av 

prosjektet, etc. 

 

Det at teknologien/båtene testes og verifiseres slik at modenheten er vurdert/kvalifisert og risikoer 

er identifisert vil være avgjørende for Enova. Det er sannsynlig at teknologien slik den vil være i 

september 2019, høyst vil ha en teknologisk modenhet på maks TRL 6 noe som vil være altfor 

umodent til å kunne søke om støtte fra programmet «Fullskala innovativ energi- og klimateknologi». 

Det anbefales at man ser på muligheter for hvordan de enkelte konsortiene kan modne teknologiene 

enda et hakk før man setter i gang en anbudsprosess med det mål å kjøpe inn båter som skal frakte 

passasjerer. Som nevnt tidligere vil konsortiene hver for seg kunne søke om støtte gjennom 

støtteprogrammet «Pilotering av ny energi- og klimateknologi i transport». Er TRL nivået så høyt 

at man er klar til å bygge et første testfartøy så vil støtteprogrammet «Demonstrasjon av ny energi- 

og klimateknologi» være det mest aktuelle. Det er viktig å huske at totale kostnader ikke kan 

overstige 100 MNOK fordi da vil mulig støtte kun være i form av risikolån (uprioritert lån).  

 

8.3.3 NOx-Fondet 

Støtte gis til tiltak i form av tekniske installasjoner, både på eksisterende og nye utslippskilder. 

Støtteordningen omfatter både tiltak som reduserer NOx-faktor (NOx-utslipp per forbrukt 

energienhet) og tiltak som reduserer energiforbruk (energieffektivisering).  

 

Støttebeløp beregnes som tiltakets årlige NOx-reduksjon (kg) * støttesats (kr/kg).  

Støtten er begrenset oppad til 80 % av den kostnaden NOx-tiltaket innebærer.  

 

For NOx-tiltak på nye utslippsenheter regnes kostnader som den merkostnaden tiltaket 

representerer sett i forhold til en referansekostnad med ny konvensjonell eller påkrevd teknologi.  

 

Tiltak som allerede er gjennomført eller besluttet gjennomført støttes ikke. Dette gjelder frem til 

om med tidspunkt for NOx-fondets første beslutning om tilsagn/utsettelse/avslag til søknad om 

investeringsstøtte. Hvis NOx-fondet prioriterer søknaden til "utsatt" kan altså søker velge å beslutte 

å gjennomføre tiltaket på egen risiko, og kunne få tilsagn om støtte i etterkant. Med besluttet 

gjennomført menes at kontrakt er inngått om leveranse av utstyret som omfattes Aav NOx-tiltaket. 

Det kan gjøres unntak fra denne regelen, dersom det kan dokumenteres at kontrakt er inngått, 

med forutsetning om støtte fra NOx-fondet 

 

Maks støttesats er 500 kr/kg NOx redusert. Det er styret i NOx-fondet som fastsetter 

støttesatsen. 

 

For Equinors prosjekt Hywind@Tampen der flytende vindturbiner skal erstatte gasskraft med 

vindkraft, er de tildelt 566 MNOK i støtte fra NOx-fondet i tillegg til den mulige støtten til vil kunne 

få fra Enova. I Enovas beregningsmodell legges støtten fra NOx-fondet inn som en inntekt i 

prosjektet. Dette prosjektet har en beregnet NOx-reduksjon på 1 000 tonn pr år. 
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8.4 Beskrivelse av Enovas aktuelle støtteprogrammer 

8.4.1 Pilotering av ny energi- og klimateknologi i transport 

Formålet med programmet er å bidra til utvikling og uttesting av ny energi- og klimateknologi som 

på sikt vil gi reduserte klimagassutslipp, redusert effektuttak eller bedret energieffektivitet, og som 

samtidig fører til kompetanseutvikling i virksomheter og teknologimiljø i Norge. Støtten skal gi 

mulighet for planlegging av og investering i testing av teknologi i pilotskala som basis for videre 

utvikling, eller som grunnlag for å ta i bruk teknologien i full skala senere. 

Maksimal støtteandel av prosjektets godkjente kostnader er  

- 25 % for store virksomheter  
- 35 % for mellomstore virksomheter  
- 45 % for små virksomheter 

 

Søker må være en sluttbruker som planlegger å ta teknologien i bruk i egen virksomhet og enten 

være  
• en etablert industriell produksjonsvirksomhet eller være majoritetseid av en eller flere 

etablerte industrielle produksjonsvirksomheter, eller  
• en etablert virksomhet eller offentlig aktør som er bruker eller leverandør av 

transporttjenester, eller  
• en etablert virksomhet som er eier av energiinfrastruktur (anlegg for overføring, lagring og 

regulering) 

 

Leverandøren av teknologien kan kvalifisere som søker dersom prosjektet er tydelig forankret i 

sluttbrukers behov og dersom prosjektets hovedformål er å kvalifisere teknologien for bruk hos 

sluttbruker. Det må foreligge en forpliktende avtale mellom teknologileverandøren og sluttbrukeren 

for gjennomføring av prosjektet, og sluttbrukeren må oppfylle et av kriteriene over. 

Piloteringen kan innebære utvikling og uttesting under relevante driftsbetingelser av  
o teknologi knyttet til industriens produksjonsprosesser  
o utslippsfrie transporttjenester på land eller til sjøs (kollektiv, godstransport eller 

varedistribusjon), samt nyttekjøretøy eller annet mobilt utstyr for utslippsfri bygg- og 

anleggsdrift  

o innovative løsninger for endret transportform og reduksjon av transportomfang  
o innovative løsninger innen energisystemet som kan bidra til styrket forsyningssikkerhet, 

herunder tiltak innen overføring, lagring og regulering, inkludert IT-systemer 

 

8.4.2 Demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi 

Formålet med programmet er å bidra til at flere nye teknologier som kan gi reduserte 

klimagassutslipp, redusert effektuttak, bedret energieffektivitet eller økt produksjon av energi fra 

fornybare kilder i Norge eller internasjonalt blir demonstrert under reelle driftsbetingelser og 

kvalifiseres for markedet. Programmet skal gi mulighet for demonstrasjon av teknologi under reelle 

driftsbetingelser for å senke teknologisk, finansiell og markedsmessig risiko forbundet med å ta i 

bruk ny teknologi. 

Støtte: 

- Virkemiddel for dette programmet er betinget lån. I særskilte tilfeller kan investeringsstøtte 

vurderes. Maksimal låneandel er 60 % av prosjektets godkjente kostnader. 25 % av lånebeløpet 
blir definert som statsstøtte.  

- Maksimal støtteandel ved investeringsstøtte er 40 % av prosjektets godkjente kostnader. 

 

Programmet er rettet mot teknologieier, altså den som eier teknologien. Et av kravene er at søker 

skal ha rettighetene til å bruke, videreutvikle og selge teknologien. 
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8.4.3 Fullskala innovativ energi- og klimateknologi 

Formålet med programmet er å øke og framskynde kommersiell bruk av ny og spesielt innovativ 

teknologi som gir vesentlig reduksjon av klimagassutslipp, effektuttak eller spesifikk energibruk 

eller økt produksjon av energi fra fornybare kilder. Programmet skal bidra til kompetanseutvikling 

i norske bedrifter og teknologimiljø. Fullskala innovativ energi- og klimateknologi skal bidra til å 

redusere kostnadene og risikoen for virksomheter som ønsker å ta i bruk innovativ teknologi eller 

innovative systemløsninger. Teknologien skal være bedre enn kommersielt beste tilgjengelige 

teknologi og innovasjonen må innebære en vesentlig forbedring ut over det som er vanlig i bransjen. 

 

Støtte: 
• Støttesats: Inntil 50 % av prosjektets godkjente merkostnader  
• Transportinfrastruktur: Støttesats: Inntil 40 % av prosjektets godkjente merkostnader 

 

For å kunne kvalifisere for støtte, må investeringsprosjektet  

- Enten innebære teknologi eller løsninger som er dokumentert bedre enn relevante EU-
standarder  

- Og/eller innebære teknologi for overføring av energi til transportmidler, der energien er i 
form av elektrisitet, hydrogen eller en annen energibærer, dersom denne er produsert fra 

fornybare kilder  

- Og være ny eller vesentlig forbedret sammenliknet med beste kommersielt tilgjengelige 
teknologi i søkers bransje i EØS-området, og innebære en forventet miljømessig forbedring 
som er vesentlig høyere enn den forventede generelle utviklingen i kommersielt beste 
tilgjengelige teknologi, og medføre en klar teknologisk og finansiell risiko, som er høyere 
enn risikoen med en tilsvarende ikke-innovativ investering  

 

Prosjektet skal inneholde teknologi eller teknologiske løsninger som har et definert energi-, effekt- 

eller klimamål (totalt eller per produserte enhet), som gir  
- vesentlig reduserte klimagassutslipp som følge av direkte reduksjoner i utslipp eller 

konvertering fra fossile til fornybare innsatsfaktorer  

- og/eller vesentlig forbedret energieffektivitet  

- og/eller vesentlig redusert maksimalt effektuttak 
 

8.4.4 Elektrifisering av sjøtransport 

Programmet skal bidra til at kommersiell bruk av batterier om bord på skip skjer hurtigere og i et 

økt omfang enn de ellers ville blitt, og til at batteriløsninger blir mer tilgjengelige i markedet. Økt 

markedsvolum skal bidra til å bygge opp tilbudssiden av markedet, gi grunnlag for videre utvikling 

og styrket konkurransekraft. Målet er at batteriløsninger skal bli det foretrukne valget uten støtte 

og føre til reduserte utslipp og en mer energi- og klimaeffektiv skipsfart på vei mot 

lavutslippssamfunnet.  

Installasjon av batterier er et viktig steg for sjøfarten mot lavutslippssamfunnet. Enova kan gi 

økonomisk støtte til investeringer i batteriprosjekter i dine fartøy, både nybygg og retrofit. 

Batterier er ikke bare gunstig for hel-elektriske fartøy. I diesel-elektriske fartøy kan batterier avlaste 
generatorene ved å ta unna effekttoppene, slik at generatorene kan gå med mer optimal last. Det 

reduserer behovet for vedlikehold og gir typisk lavere driftskostnader. 

 

Støtte:  
- Størrelsen på støtten vurderes individuelt for hvert prosjekt. Du søker om den støtten som 

er nødvendig for å ta en positiv investeringsbeslutning. For store virksomheter er støtten til 
anskaffelse og ombygging av skip begrenset oppad til 40 prosent av merkostnaden, for små 
og mellomstore virksomheter er tilsvarende begrensning 50 prosent.  
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8.4.5 Infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester 

Gjennom programmet Infrastruktur kommunale og fylkeskommunale transporttjenester, vil Enova 

øke og framskynde introduksjon av teknologier for batterielektrisk fremdrift og med det bidra til 

reduserte utslipp og redusert energibruk. Enovas investeringsstøtte vil bidra til økt etterspørsel og 

tilbud av miljøteknologi, og over tid reduserte kostnader. Et viktig mål med programmet er å skape 

varige markedsendringer som bidrar til å gjøre batterielektriske løsninger konkurransedyktige. For 

å realisere dette tilbyr Enova støtte til investeringer i ladeanlegg til ferjer, passasjerbåter og tunge 

kjøretøy. Enova støtter ikke investeringer i tilhørende kjøretøy eller fartøy 

Programmet gjelder for investeringer i ladeinfrastruktur. Med ladeinfrastruktur menes i dette tilfellet 

komponenter nødvendige for å ta i bruk rene batterielektriske eller ladbare batterihybride løsninger 

som er knyttet til nettoppgraderinger, batteribuffer på land, ladeløsninger, automatiske 

fortøyningssystemer og andre nødvendige kaioppgraderinger eller oppstillingsplasser 3. inkluderer 

ikke oppgradering av kaianlegg, holdeplasser og oppstillingsplasser for busser med mer utløst av 

andre behov og krav 4. skal bidra til å fremskaffe og dele kunnskap som gjør det enklere å 

gjennomføre lignende investeringer 

Støtte: 

- Støtte kan utgjøre inntil 40 % av godkjente merkostnader 

 

8.4.6 For alle Enovas programmer gjelder følgende: 

Tilskudd som overstiger 15 millioner euro må godkjennes særskilt av ESA. Det vil si at etter at 

styret i Enova har vedtatt saken må den oversendes ESA for godkjenning. Denne prosessen kan ta 

4-10 måneder. 

Enova godkjenner ikke kostnader og forpliktelser påløpt før søknadstidspunktet eller etter avtalt 

sluttdato for prosjektet. Prosjektregnskapet skal ikke inkludere finanskostnader, byggelånsrente, 

driftskostnader eller leiekostnader for driftsmidler som i samsvar med Norsk Regnskapsstandard 

defineres som operasjonell leasing. Enova godkjenner ikke uspesifiserte kostnadsposter, heller ikke 

sekkepost for uforutsette kostnader. Hver enkelt spesifisert kostnadspost kan risikojusteres for å 

sikre et mest mulig korrekt kostnadsgrunnlag. Nivå på eventuell risikojustering skal beskrives i 

søknad. 

Enova kan bare støtte prosjekter som ikke ville blitt realisert uten støtte. Det skal søkes om det 

beløpet som kreves for å kunne beslutte gjennomføring av prosjektet. Innvilget støtte kan bli lavere 

enn beløpet det er søkt om, og søknader kan bli avslått. Når støttebeløpet er vedtatt, er det ikke 

anledning til å oppjustere beløpet som følge av endringer i prosjektet eller økte kostnader. Enova 

vurderer lønnsomheten til prosjektet basert på realistiske forutsetninger. Avkastningskravet skal 

være i tråd med det som er brukt for tilsvarende prosjekter hos søker eller alternativt selskapets 

avkastningskrav. Dersom søker ikke kan begrunne og dokumentere avkastningskravet, vil Enova 

legge til grunn det avkastningskravet som er normalt for bransjen. 

8.4.7 Søknadsfrister 

Det er løpende søknadsfrist for alle Enova-programmene nevnt over. 
 

8.5 Andre støtteprogram utenom Enova 

8.5.1 PILOT-E 

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge 

og Enova. Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig 

energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og 
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internasjonalt. PILOT-E vil følge opp aktørene gjennom hele teknologiutviklingsløpet – fra idé til 

marked. 
Status som PILOT-E-prosjekt innebærer: 

• én søknad fra bedriftene og samordnet beslutning om støtte for hele utviklingsløpet, fram til 

løsningen er klar for å tas i bruk kommersielt for første gang 

• tett oppfølging av prosjektene og sterk koordinering mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge 
og Enova, samt eventuelt Gassnova. 

 

Et PILOT-E-prosjekt skal: 
- beskrive hele løpet fra idé til fullskala demonstrasjon av nye konsepter eller innovative løsninger 

under reelle driftsforhold, inkludert nødvendige forsknings- og utviklingsaktiviteter  

- ha utarbeidet en realistisk plan for utviklingsløpet fram til markedsklart produkt eller løsning 

- være innenfor tematiske føringer og prioriteringer presentert nedenfor 

- ha et forsert utviklingsløp som planlegges gjennomført innen 3 år. 

 

Finansiering 

Et PILOT-E prosjekt er sikret støtte til utviklingsløpet fram til løsningen er klar for å tas i bruk 
kommersielt for første gang, gitt at milepælene oppnås. I tillegg vil den første sluttbrukeren kunne 

kvalifisere for finansiering fra Enova eller Gassnova til å ta løsningen i bruk. Prosjekter som innstilles 
til videre finansiering, vil måtte påregne å supplere med ytterligere informasjon både om prosjektet 
og om partnerne. 

Prosjekter som underveis i forløpet ikke når de omforente milepælene, vil ikke få videre finansiering 
under PILOT-E. Disse prosjektene kan eventuelt søke videre finansiering gjennom Forskningsrådet, 
Innovasjon Norge, Enova og Gassnovas ordinære utlysninger. 

Søker må på forhånd sannsynliggjøre god økonomisk sikkerhet for sin del av finansieringen. 

Finansering og støttegrad vil tilpasses det enkelte prosjekt og reguleres i henhold til 
statsstøtteregelverket og hvordan de enkelte virkemidlene som tas i bruk er notifisert. Støttegraden 
og typen finansiering vil derfor kunne endre seg gjennom utviklingsløpet. 

 

Hvem kan søke PILOT-E? 

Et PILOT-E prosjekt utføres av to eller flere bedrifter og eventuelt en eller flere 
forskningsinstitusjoner som i samarbeid utvikler en ny løsning. Samarbeidet skal inkludere den 
første kunden som vil ta løsningen i bruk.  Sett sammen det konsortiet som gir det beste prosjektet. 
Konsortiet må bestå av minimum to uavhengige næringsaktører. 

Utenlandske samarbeidspartnere kan inngå i konsortiet, men deres innsats vil ikke være utløsende 
for finansiering fra PILOT-E. Merk at det er et krav at prosjektet skal gjennomføres i Norge og at 
prosjektet vil bidra til verdiskaping og kunnskapsutvikling i Norge. 

En bedrift må stå som søker på vegne av konsortiet. Bedrifter som skal motta støtte må være 
registrert i det norske foretaksregisteret. Utlysningen er ikke åpen for søknader fra 
næringslivsorganisasjoner. 

I tilfeller der sluttbruker er en offentlig aktør, vil anskaffelsen kunne falle inn under Lov om offentlige 
anskaffelser. 

Det utlyses en søknadsfrist på Pilot-E pr år og satsningen er tematisk orientert. Innkomne søknader 

konkurrerer om støtte. 
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Innovasjon Norge 

Innovasjon Norge har også støtteprogram rettet mot modning av ny teknologi samt 

forretningsutvikling knyttet til bedrifter og teknologi. De har bla Miljøteknologiordningen som gir 

støtte til å teste ny teknologi i fullskala. Norske bedrifter i alle størrelser over hele landet kan søke 

om tilskudd. Prosjektet må gi økt verdiskaping i Norge i form av nye arbeidsplasser, styrket 

kompetanse og økt konkurransekraft. Prosjektet må være innovativt og ha stort potensial – også i 

internasjonale markeder. 

Miljøteknologiordningen tilbyr offentlig finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg. Det 

gir bedrifter mulighet til å prøve ut og vise fram sine miljøteknologiløsninger, og å sikre at 

produktene blir mest mulig tilpasset de nasjonale og internasjonale markedene de skal konkurrere 

i. Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for de øvrige investorene. 

Finansiering forutsetter at søknad er sendt før prosjektet settes i gang. De tar imot søknader 

løpende. 
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