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Sammendrag 

I et helelektrisk og dekarbonisert samfunn har hydrogen en sentral rolle som energibærer. Det har 

en energitetthet som er høyere enn batterier og man kan bruke fornybar energi for å produsere det 

direkte fra vann. Det egner seg derfor særdeles godt der batterier ikke strekker til på grunn av for lav 

energitetthet, samtidig som man ønsker å begrense bruk og utslipp av karbon.  

Agder fylke har satt som mål å bli landets første helelektriske region. Samtidig begynner stadig ny 

hydrogenteknologi å komme på markedet, og man forventer samme reduksjon i kostnaden som man 

over det siste tiåret har sett med blant annet solceller og li-ion batterier.  

For å kunne nyttiggjøre seg av ny hydrogendrevet teknologi som langdistanse lastebiler, busser og 

ferjer, er det helt nødvendig at det er etablert en lokal infrastruktur for produksjon, lagring og fylling 

av hydrogen. Det er av vesentlig betydning at slik infrastruktur er på plass med så god timing som 

mulig. Om det kommer for tidlig vil det påløpe store kostnader før stabil drift og dermed være lite 

attraktivt for private investeringer for etablering og drift av slik infrastruktur. Om det kommer for 

seint vil det føre til at aktører ikke får nyttiggjort seg av ny hydrogendrevet teknologi og at 

introduksjon av dette vil ta vesentlig lenger tid, med større kostnad. 

Fokuset i dette forprosjektet har derfor vært å se på hvordan markedet kan utvikle seg, hvilke 

teknologi som er mest egnet for hydrogenproduksjon, og hvilke lokasjoner som er best tilpasset det 

fremtidige behovet. Med bakgrunn i denne informasjonen ønsker vi å få satt i gang videre planarbeid 

for å kunne realisere produksjon og bruk av hydrogen i Agder frem mot 2030. 

Det er viktig å få i gang dialog med alle aktuelle aktører på et så tidlig stadie som mulig. Ulike 

transportører i regionen har derfor blitt kontaktet og dannet bakgrunn for hvordan vi kan se for oss 

utviklingen i hydrogenbehovet det neste tiåret. For å få i gang et velfungerende marked er særlig to 

alternativer av relevans for Agder. Enten må store flåteoperatører satse skikkelig (f.eks er buss et 

høyaktuelt område) eller så må flere gå sammen for å kjøpe inn hydrogendrevne lastebiler og 

dermed skape en flåte med kjøretøy på tvers av bedrifter. 

Lokasjonene vurdert i dette forprosjektet er ikke uttømmende, men gir et innblikk i hvilke 

vurderinger som er viktig å gjøre når man skal etablere infrastruktur for produksjon, lagring og fylling 

av hydrogen. Det vil være viktig at tilrettelegging for slik virksomhet gjøres på et tidlig stadium og 

allerede i dag legges inn i planprosesser for aktuelle områder. 

 

 

  



   
 

   
3 

 

Innholdsfortegnelse 
1 Bakgrunn for prosjekt ...................................................................................................................... 4 

2 Teknologi.......................................................................................................................................... 5 

2.1 Elektrolyseteknologi ................................................................................................................ 5 

2.1.1 Oversikt og introduksjon ................................................................................................. 5 

2.1.2 Energiforbruk og virkningsgrad ....................................................................................... 6 

2.1.3 Kostnader .......................................................................................................................11 

2.1.4 Oppsummering av elektrolyseteknologi ........................................................................13 

2.2 Kompresjon ............................................................................................................................14 

2.3 Lagring....................................................................................................................................16 

2.4 Fylling .....................................................................................................................................17 

3 Marked ...........................................................................................................................................18 

3.1 Veitransport i Agder...............................................................................................................18 

3.2 Maritim ..................................................................................................................................22 

3.3 Industri ...................................................................................................................................22 

3.4 Eksport ...................................................................................................................................22 

4 Lokasjon .........................................................................................................................................23 

4.1 Vurderingskriterier ................................................................................................................23 

4.2 Lokasjon Campus Grimstad ...................................................................................................24 

4.3 Lokasjon Agder Næringspark (Kjerlingland) ..........................................................................26 

4.4 Sørlandsparken ......................................................................................................................27 

4.5 Kristiansand Havn ..................................................................................................................29 

4.6 Andre mulige lokasjoner ........................................................................................................31 

5 Konklusjon og anbefaling ...............................................................................................................32 

6 Referanser ......................................................................................................................................33 

 

  



   
 

   
4 

 

1 Bakgrunn for prosjekt 
Hydrogen (H2) og brenselceller er en av nøkkelteknologiene for å elektrifisere deler av 

transportsektoren der batteri ikke er tilstrekkelig, som langtransport og maritim sektor. Regjeringen 

vil i løpet av 2020 ha utarbeidet en handlingsplan på hvordan hydrogen skal brukes i Norge og 

etterspørre en strategi for hver enkelt region. I dette prosjektet ser vi på de mest lovende 

plasseringene for H2 produksjon på Sørlandet. I tillegg ønsker vi å se på muligheten for å 

samlokalisere H2 produksjon med eksisterende infrastruktur for bruk av overskuddsvarme ved 

elektrolysering (omtrent 20-30% av energiforbruket) for å øke totaleffektivitet og lønnsomhet. 

Gjennom et samarbeid mellom sentrale aktører som dekker både teknologikompetanse (Greenstat), 

fornybar energiproduksjon og operasjon av fjernvarmenett (Agder Energi), områdeeiere med sterkt 

fokus på bærekraftige løsninger (Ugland) og fremoverlente selskap på bruk av hydrogen for 

transport (ASKO), mener vi at vi står godt rustet til å bygge en pilot som kan la se realisere i etterkant 

av dette forprosjektet. I tillegg vil UiA være en viktig kompetanseleverandør på hydrogen og 

brenselcelleteknologi, samt at lokasjon nært Campus Grimstad vil være viktig for videre utvikling av 

et ledende norsk kompetansemiljø innen hydrogen og brenselceller. 

Universitetet i Agder har de siste par tiårene hatt forskningsaktivitet på hydrogen- og brenselceller 

under ledelse av Professor Hugh Middleton. Allerede i 2007-2008 var det planer om å få lokalisert en 

elektrolysør i tilknytning til Campus Grimstad som en del av satsingen på hydrogenveien mellom 

Oslo og Stavanger. Da dette prosjektet ikke materialiserte seg har det de siste ti årene vært lite 

aktivitet på hydrogenteknologi i regionen og Norge for øvrig. Det er første de siste par årene at 

aktører som Uno-X og Hyop har startet utbygging av fyllestasjoner i større deler av landet. Foreløpig 

er markedet for hydrogen svært lite da det finnes få biler og andre transportmidler som bruker 

hydrogen som drivstoff. Men dette er i ferd med å endres. ASKO har de siste par årene testet ut 

hydrogen for å drive lastebiler og trucker. En hybrid hydrogenferje (Norled) skal etter planen i drift i 

Rogaland i løpet av 2021. I en rapport utarbeidet av DNV GL på oppdrag fra KMD og OED overlevert 

25 januar 20191 blir hydrogen pekt på som en sentral løsning for elektrifisering og reduksjon av CO2 

utslipp for store deler av transportsektoren og industrien. Bare for lastebil og maritim sektor 

estimeres det et behov for henholdsvis 29000 og 18000 tonn i året med hydrogen i 2030, der 

mesteparten av dette sees dekt gjennom lokalt plassert elektrolyse. Videre estimeres det et behov 

på ca 1500 tonn i året for veitrafikk (lastebil og buss) i Agder fylkene. Alle regioner i Norge vil måtte 

ha en plan på hvordan man skal bruke hydrogen til å elektrifisere alt av transport og industri der det 

ikke finnes bedre alternativer. 
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2 Teknologi 
I dette kapittelet gis en oversikt over ulike hydrogenteknologiløsninger relevant for prosjektet. Dette 

inkluderer oversikt over produksjonsteknologi ved elektrolyse, kompresjon, lagring og fylling av 

hydrogen.  

2.1 Elektrolyseteknologi 

2.1.1 Oversikt og introduksjon 
I en elektrolyseprosess, splittes vann ved hjelp av elektrisk strøm til hydrogen og oksygen (2H20 + 
energi → 2H2 +O2), som illustrert i Figur 1. Forholdet mellom produsert masse hydrogen og oksygen 
er 1:8, som følger av forholdet mellom molar masse for de to produktene (2 for H2 og 32 for O2) og 
forholdet mellom antall produserte molekyl. Dersom den elektriske kraften brukt i 
elektrolyseprosessen er kommer fra fornybare kilder, vil det ikke være direkte CO2 utslipp forbundet 
med hydrogenproduksjonen. 

 

 

Figur 1 Illustrasjon av elektrolyseprosessen 

De tre vanligste elektrolyseteknologiene dag er:  

1. Alkaline electrolysis (AEL) 
2. Proton exchange membrane (PEM) electrolysis  
3. Solid oxide electrolysis cells (SOECs).  

 

I denne rapporten sammenligner vi kun AEL og PEM teknologi. SOEC teknologien opererer på høye 
temperaturer og har potensiale til å gi bedre virkningsgrad enn dagens løsningerer, men per dags 
dato er ikke SOEC kommersielt tilgjengelig (eller i veldig liten grad). 

Alkaline electrolysis (AEL)  

Alkalisk elektrolyse er en moden teknologi, den mest brukte elektrolyseteknologien og har blitt 
benyttet til fremstilling av hydrogen i over 100 år. Teknologien er tilgjengelig i markedet, er 
forbundet med relativt lang levetid, lave investeringskostnader (CAPEX) og operasjonskostnader 
(OPEX) sammenlignet med PEM elektrolysører, og gir som regel større produksjonskapasitet enn ved 
bruk av PEM. AEL opererer på lavere trykk enn PEM elektrolysører, som resulterer i mindre kompakt 
design. AEL elektrolysører krever nokså stabil last (input kraft), og er dermed mindre fleksibel med 
tanke på hyppige oppstart og nedstenging av systemet enn PEM teknologien. 
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PEM elektrolysører ble introdusert på 1960-tallet for å forbedre noen av de operasjonelle 
utfordringene ved AEL elektrolysører. PEM bruker rent vann i motsetning til de alkaliske 
elektrolysørene hvor elektrolytten er tilsatt Kaliumhydroksid (KOH) 1. PEM elektrolysører opereres på 
omtrent samme driftstemperatur som alkalisk elektrolyse, men vesentlig høyere trykk (typisk på 15-
30 bar)2, noe som ofte gir et redusert behov for kompresjon nedstrøms elektrolysøren. PEM 
elektrolysører er avhengig av sjeldne og kostbare elektrodemetaller (som Platinum og Irridium. 
Begge på listen over de mest sjeldne metallene i jordskorpen, og utvinnes for det meste i Sør-Afrika) 
og membranmaterialer, i tillegg til at levetiden er kortere enn for AEL elektrolysører. Dette medfører 
at totalkostnadene forbundet med PEM er vesentlig høyere enn ved bruk AEL, noe som sannsynligvis 
er hovedårsaken til at bruk av PEM teknologi i dag er mindre vanlig enn alkaliske elektrolysører3. I 
fremtiden er det imidlertid ventet at etterspørselen etter PEM teknologi vil øke grunnet økt behov 
for operasjonsfleksibilitet. En PEM elektrolysør har i dag en lavere minimumslast (fraksjon av full 
last), kortere oppstartstid fra kald tilstand til minimums operasjonslast og mulighet for raskere 
justering av operasjonslast, sammenlignet med alkaliske elektrolysører. 

 

2.1.2 Energiforbruk og virkningsgrad 
Tabell 1 og Figur 2 gir en oversikt over energiforbruket per kg produserte hydrogen rapportert for 

alkaliske og PEM elektrolysører i tre ulike kilder (Irena, IEA og FCH-JU), inkludert forventet utvikling 

frem mot 2030. I figuren er heltrukket linje brukt for PEM teknologi, mens stiplet linje er brukt for 

alkalisk teknologi. Videre er det verdt å merke seg at både minimums -og maksimums verdi 

rapportert av IEA er inkludert i figuren, mens for verdiene rapportert av Irena og FCH-JU forstås 

verdiene som en representativ gjennomsnittsverdi.  

Virkningsgraden til en elektrolysør er et mål på hvor mye energi man sitter igjen med i form av 
hydrogen i forhold til hvor mye energi man har brukt på å produsere hydrogenet. Basert på 
energiforbruket rapportert i Tabell 1, og lavere brennverdi for hydrogen4 (119.5 MJ/kg H2 = 33.1 
kWh/kg H2), er virkningsgraden til elektrolysørene beregnet og fremstilt i Figur 3. Om man hadde 
brukt øvre brennverdi ville virkningsgraden vært ca 10 prosentpoeng høyere. Dette betyr at ca 10% 
av energien går tapt ved at vanndampen fra brennselcellene frigis som damp og ikke flytende vann. 
Merk at denne energien kan utnyttes ved å installere varmegjenvinningsanlegg på brenselsellene, og 
dermed øke totalvirkningsgraden betydelig. Fra Figur 3 ser vi at per dags dato har alkaliske 
elektrolysører en høyere virkningsgrad enn PEM elektrolysører, men denne forskjellen er ventet å 
reduseres i fremtiden. Det bør også legges til at forskjellen vil reduseres noe dersom det er behov for 
å komprimere hydrogenet nedstrøms elektrolyseprosessen, da PEM elektrolysørene opererer på et 
høyere trykk enn alkaliske elektrolysører, og man vil da kunne spare seg for 1-2 kompresjonssteg, 
som illustrert i Figur 3. 

 

Tabell 1 Litteraturstudie – energiforbruk ved elektrolyse 

 Nåtid Fremtid 

Kilde: PEM AEL PEM AEL 

Irena5 58 kWh/kg H2  

(2017) 

51 kWh/kg H2  

(2017) 

52 kWh/kg H2  

(2025) 

49 kWh/kg H2  

(2025) 

IEA6 56-59 kWh/kg H2  

(2019) 

48-53 kWh/kg H2  

(2019) 

49-53 kWh/kg H2 

(2030) 

47-51 kWh/kg H2 

(2030) 

FCH-

JU7 

52 kWh/kg H2  

(2015) 

53 kWh/kg H2  

(2015) 

48 kWh/kg H2  

(2020) 

52 kWh/kg H2  

(2020) 

 

 



   
 

   
7 

 

 

Figur 2 Energiforbruket per kg produserte hydrogen rapportert for alkaliske (stiplet linje) og PEM elektrolysører (heltrukket 
linje) i tre ulike kilder inkludert forventet utvikling frem mot 2030. Videre er det verdt å merke seg at både minimums -og 
maximums verdi rapportert av IEA er inkludert, mens for verdiene rapportert av Irena og FCH-JU forstås verdiene som en 
representativ gjennomsnittsverdi. 
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Figur 3 Virkningsgrad for elektrolysørene basert på energiforbruket i Figur 22, og nedre forbrenningsverdi for hydrogen. 

 

 

Figur 4 Eksempel på kompresjon nedstrøms elektrolysøren ved ulike starttrykk7 

 

Tabell 2 og Figur 5 gir oppgitt energiforbruk for et utvalg modeller i markedet. Thyssen Krup har nylig 

lansert en alkalisk elektrolysør med produksjonsrate på 8 700 kg H2/dag og et energiforbruk på 47,3 
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kWh/kg H2. NELs alkaliske elektrolysør A3880, produserer ca 8500 kg hydrogen per dag med et 

energiforbruk mellom 41,8 og 48,48 kWh/kg H2 per stack, og et rapportert energiforbruk på 52,8 

kWh/kg H2 totalt for hele produksjonssystemet. 

Siemens Silyzer 300 er en PEM elektrolysør og har en produksjonsrate på 8 000 kg H2/dag med 

mulighet for å legge til flere produksjonsenheter opp til 48 000 kg H2/dag. ITM kan levere tilpasset 

produksjonskapasitet basert på en 2MW produksjonsenhet med et oppgitt energiforbruk på 53 - 60 

kWh/kg H2. Tilsvarende kan Hydrogenics gjøre basert på en 2,5 MW produksjonsenhet med et 

oppgitt energiforbruk på 55 – 59,4 kWh/kg H2. 

I H21-prosjektet, gjorde Equinor og partnerne i prosjektet en litteraturstudie av eksisterende 

elektrolysører i markedet som kan kombineres i et større system. Resultatet av studien er gjengitt i 

Figur 6. Virkningsgradene er gjengitt både på stack-nivå (en produksjonsenhet) og på systemnivå. 

Merk at det her er brukt øvre brennverdi for å beregne virkningsgraden, og verdiene ligger derfor ca 

ti prosentpoeng høyere enn om man brukte nedre brennverdi som i Figur 3. 

Tabellene og figurene under gir alle det samme bildet. Per dags dato, gir alkaliske elektrolysører på 

generell basis bedre virkningsgrad og lavere energiforbruk. Omtrent 5-10% mer energi må 

medregnes til selve elektrolyseprosessen ved bruk av PEM enn ved bruk av AEL teknologi. Forskjellen 

er imidlertid ventet å minke frem mot 2030. I tilfeller hvor hydrogenet uansett skal komprimeres 

etter fremstilling, vil forskjellen minke ytterligere. 

 

Tabell 2 Oppgitt effekt, produksjonsrate og energiforbruk for ulike elektrolysører på markedet. 

Leverandør Produkt navn Teknologi Effekt (MW) 
Produksjonsrat

e (kg H2/dag) 

Energiforbruk 

(kWh/kg H2) 

McPhy 
Augmented 

McLyzer 
Alkaline 20 8727 49,5 

Thyssen Krupp 20 MW module Alkaline 20 8 700 47,3 

NEL A3880 Alkaline 17,6 8 465 52,8 

ITM 
Custom scaled 

system 
PEM 16 6 476 53-60 

Hydrogenics 
HyLYZER® -

5.000-30 
PEM 25 10 909 55-59,4 

Siemens Silyzer300 PEM 17,5 8 040 Unknown 
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Figur 5 Oppgitt energiforbruk for et utvalg modeler. Blå farge indikerer alkalisk teknologi, mens orange farge indikerer PEM 
teknologi. Merk at ITM og Hydrogenics electrolysers oppgir bade minimum and maximum verdier, mens energiforbruket 
for Siemens elektrolysør ikke er oppgitt. 

 

 

Figur 6 Virkningsgrad for PEM og AEL elektrolysører rapportert i H21-prosjketet utført av Equinor med partnere. 
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2.1.3 Kostnader 
Tabell 3 gir en oversikt over kostnader for AEL og PEM elektrolysører samlet inn fra tre ulike kilder. 
De samme dataene er fremstilt i Figur 7. Per dags dato er CAPEX vesentlig høyere for PEM enn for 
AEL, men forskjellen er ventet å reduseres frem mot 2030. Dette skyldes blant annet at 
etterspørselen etter teknologi for lagring av fornybar variabel kraft er ventet å øke. I en 

ekspertundersøkelse utført i 201715 ble det konkludert med at dette vil ytterligere forsterke et skifte 
hvor PEM teknologi overtar en stadig større andel av elektrolysørmarkedet. 

Operasjonskostnader eksklusive strøm og bytte av elektrolysør er ventet å ligge på ca 2-4% av CAPEX 
både for AEL og PEM elektrolysører. Det er ventet at levetiden for en elektrolysør er ca 80 000 – 

100 000 timer5,7 (100 000 timer tilsvarer 11,4 år i konstant operasjon) for en alkalisk elektrolysør, 
mens for en PEM elektrolysør er levetiden betraktelig lavere, og omtrent 50-60% av levetiden til en 
AEL elektrolysør. Ved bytte av elektrolysør vil kostnaden forbundet med dette være høyere for PEM 

enn for AEL5, men denne forskjellen er ventet å minke frem mot 2030. Levetiden for både PEM og 
AEL teknologi er ventet å forbedres.  

 

Tabell 3 Litteraturstudie av kostnader 

 Nåtid Fremtid 

Kilde: PEM AEL PEM AEL 

Irena16* 1200 EUR/kW 

(2017) 

750 EUR/kW 

(2017) 

700 EUR/kW 

(2025) 

480 EUR/kW 

(2025) 

IEA17** 970-1580 

EUR/kW (2019) 

440-1230 

EUR/kW (2019) 

570-1320 

EUR/kW (2030) 

350-750 EUR/kW 

(2030) 

FCH-JU18*** 1570 EUR/kW 

(2015) 

930 EUR/kW 

(2015) 

1000 EUR/kW 

(2020) 

630 EUR/kW 

(2020) 

 

* CAPEX – total systemkostnad (inkludert elektrisitet og installasjonskostnad) 

** CAPEX representerer system kostnader (inkludert kraft elektronikk, gasskondisjonering, og tilpasning av 
anlegget); CAPEX intervall reflekterer ulike system størrelser og usikkerhet i fremtidige estimat. 

*** Inkludert strømforsyning, kontrollsystem gasstørking (renhet >99.4%). Nettilkobling, kompresjon 
nedstrøms elektrolysøren, videre gasstørking og lagring er ikke inkludert. 
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Figur 7 Kostnad per produserte energimengde for alkaliske (stiplet linje) og PEM elektrolysører (heltrukket linje) i tre ulike 
kilder inkludert forventet utvikling frem mot 2030. Videre er det verdt å merke seg at både minimums -og maximums verdi 
rapportert av IEA er inkludert, mens for verdiene rapportert av Irena og FCH-JU forstås verdiene som en representativ 
gjennomsnittsverdi. 

 

Greensight har samlet informasjon fra fem ulike tilbud på elektrolysører fra to ulike tilbydere: NEL 
Hydrogen (Alkaline) og ITM Power (PEM). I Tabell 4 er nøkkelinformasjon fra tilbudene oppsummert, 
og viser klart at per dags dato er alkaliske elektrolysører klart rimeligere enn PEM elektrolysører. 

 

Tabell 4  Sammenligning av kostnader og andre operasjonsparametere fra mottatte tilbud 

 NEL Hydrogen (AEL) ITM Power (PEM) 

Parameter 
6350        Kg 

H2/day 

Ca 10 000 Kg 

H2/day 

6 476     Kg 

H2/day 

10 523   Kg 

H2/day 

 

40 357  Kg 

H2/day 

 

Nominal efficiency kWh/kg 

H2 
52,8 52,8 58,9 59,2 58,9 

Approx. input Power (MW) 13,95 Ca 22 16,14 26,23 40,36 

H2 delivery pressure Atm. Atm. 20 bar 20 bar 20 bar 

Load control % 15-100 15-100 ~13-100 8-100 ~5-100 

Water consumption (l/kg 

H2)19 
Ca 15 Ca 15 20 20 20 
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CAPEX20 (MNOK) 92,6  110* 152,2  245,3  370  

CAPEX per kW (NOK) 6 637  5 000* 9 426 9 351 9 168 

* Please note that the price quote received for 10 tpd from NEL is for equipment only and is not 

comparable to the more complete price quote for the 6 tpd (engineering, plant design etc).  

2.1.4 Oppsummering av elektrolyseteknologi 
Tabell 5 oppsummerer de viktigste forskjellene på AEL og PEM elektrolysører. Hovedpoengene i 

dette kapittelet kan oppsummeres i følgende punkter: 

• AEL er en mer moden teknologi enn PEM. Det er derfor ventet at utviklingen for PEM 

teknologi fremdeles har større potensiale enn AEL teknologi 

• PEM opererer på høyere trykk og omtrent samme temperatur som AEL 

• AEL benytter seg av vanlige materialer som det ikke spesielt kostbar, mens PEM 

elektrolysører er avhengig av sjeldne metaller som Platinum og Iridium. Begge deler er på 

listen over de mest sjeldne metallene i jordskorpen, og utvinnes hovedsakelig i Sør-Amerika. 

• PEM teknologi er mer fleksibel i bruk ved at den bruker kortere tid på å starte og stoppe, har 

et bredere lastområde og kan raskere justere lastpådraget (se mer detaljer i Tabell 25). 

• Per dags dato har alkaliske elektrolysører en høyere virkningsgrad enn PEM elektrolysører. 

Denne forskjellen vil imidlertid reduseres noe dersom det er behov for å komprimere 

hydrogenet nedstrøms elektrolyseprosessen, da PEM elektrolysørene opererer på et høyere 

trykk enn alkaliske elektrolysører. Det bør også legges til at forskjellen er ventet å reduseres i 

fremtiden, fra en forskjell på rundt 10% i dag til rundt 5% i 2030. 

• Per dags dato er CAPEX vesentlig høyere for PEM enn for AEL, men forskjellen er ventet å 

minke frem mot 2030. Dette skyldes blant annet at etterspørselen etter teknologi for lagring 

av fornybar variabel kraft er ventet å øke, noe som vil øke etterspørselen etter PEM 

elektrolysører og dermed redusere prisen, som igjen vil øke etterspørselen ytterligere. 

Spesielt tatt i betraktning at forskjellene i virkningsgrad og pris er ventet å minke i fremtiden. 

I dag er kostnadene per produserte kilowatt time ca 60% høyere for PEM elektrolysører 

sammenlignet med alkaliske elektrolysører. Det er ventet at denne forskjellen vil minke til 

omtrent 40%. 

• Operasjonskostnader er ventet å være sammenlignbar for AEL og PEM system. Levetiden for 

PEM elektrolysører er imidlertid kortere enn for AEL elektrolysører (50% – 60% av levetiden 

til AEL elektrolysør). Dette bidrar til å dra kostnadene ytterligere opp for PEM elektrolysører 

sammelignet med PEM elektrolysører. 

 

Tabell 5 Sammenligning av alkalisk (AEL) og PEM elektrolyseteknologi, oppsummert 

Parameter AEL PEM 

Utviklings stadium Moden teknologi Ung teknologi 

Elektrolytt Ioneløsning (KOH) Vann 

Elektrodemateriale Ni/Fe 
Sjeldne og dyre metaller: 

Platinum og Irridium  

Typisk operasjonstrykk [bar] 4-15 30 

Typisk operasjonstemperatur 

[°C] 7 
60-90 60-90 

Last område (relativt til full 

last) 5,7 
15 – 100% 4 – 100% 
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Tid til oppstart (fra kald 

tilstand til min operasjonslast) 

[min] 5,7 

10-20  < 5  

Lastpådrag fra minimums 

operasjonslast [%full last/s] 5,7 
~17% >40% 

Energiforbruk 2020/2030 

[kWh/kg H2] 5,7,2 
~51/49 ~56/51 

Virkningsgrad (basert på 

lavere brennverdi) 2020/2030 

[-]5,7,2 

~65%/67% ~59%/65% 

CAPEX 2020/2030 [Eur/kW] 

5,7,2 
~700/550 ~1100/800 

OPEX, eks strøm og bytte av 

elektrolysør [Eur/kW] 5 
2-4% av CAPEX 2-4% av CAPEX 

CAPEX, bytte av elektrolysør 

2017/2025 [Eur/kW]5 
340/215 420/210 

Levetid elektrolysør [timer]5,7 80 000 – 100 000 40 000 – 100 000 

Levetid system5,7 20 – 30 20 – 30 

  

2.2 Kompresjon 
Det er utviklet flere ulike former for kompresjonsteknologi for hydrogen:  

- Stempelkompresjon 

- Sentrifugal kompresjon 

- Elektrokjemisk kompresjon 

- Metallhybrid kompresjon (også kalt termisk kompresjon) 

Stempelkompressorer er den mest vanlige formen for kompresjon av hydrogen, og mest sannsynlig 

den foretrukne løsningen for et anlegg på sørlandet. Sentrifugekompressorer, som for andre gasser 

kan være et alternativ, er mindre vanlig for hydrogenkompresjon da lav massetetthet medfører at 

rotasjonshastigheten må være svært høy for å oppnå ønsket kompresjonsgrad. Blant ikke-mekanisk 

kompresjonsteknologi er elektrokjemisk kompresjon og metallhydrid kompresjon de vanligste. Selv 

om de mest sannsynlig ikke er det foretrukne alternativet for et anlegg på sørlandet, gis det en kort 

beskrivelse av teknologiene. Spesielt kan metallhybrid kompresjon være interessant da man kan 

bruke restvarme fra elektrolyseprosessen til kompresjon av gassen, noe som vil redusere 

energiforbruket til hydrogenproduksjon. Begge de to sistnevnte teknologiene regnes som ikke-

mekanisk, og har den fordelen at det er få bevegelige deler. Dermed er det også lite støy og 

vibrasjoner, og lave operasjonskostnader og lange vedlikeholdsintervaller. I tillegg gir de svært ren 

hydrogen. 

 

Stempelkompresjon 

Mekanisk kompresjon foregår ved at gassvolumet reduseres ved hjelp av bevegelige stempel. Dette 

er en moden og godt utprøvd teknologi, og den vanligste teknologien brukt til gasskompresjon både 

for hydrogen og andre gasser. Energien som går med til å komprimere hydrogenet avhenger av om 

gassen komprimeres adiabatisk (uten varmetap), eller isoterm (veldig sakte kompresjon). For alle 

praktiske formål vil en mekanisk kompressor komprimere gassen tilnærmet adiabatisk, mens 
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isoterm kompresjon representerer en nedre grense for hvor effektiv en kompresjonsprosess kan 

være. Ved kompresjon over flere steg med kjøling av gassen mellom stegene, vil energien som 

kreves ligge mellom den adiabatiske og isoterme grensen. Figur 8 viser energiforbruk ved 

kompresjon til ulike trykk som fraksjon av øvre brennverdi for hydrogen og viser at energien som går 

med til å komprimere til typiske lagringstrykk (200 – 900 bar) ligger i området 5% og 15%. 

 

Figur 8 Fraksjon av energiinnholdet i hydrogen (ved bruk av øvre brennverdi (HHV)) som går med til kompresjon ved 
adiabatisk og isoterm kompresjon. Merk trykket er gitt i MPq (1 MPa = 10 bar)21. 

 

Elektrokjemisk kompresjon 

Elektrokjemisk kompresjon utnytter membranteknologi og at H+ ioner vandrer gjennom membranen 

mot høyere trykk ved å påføre en spenning. Teknologien er spesifikk for kompresjon av hydrogen og 

brukes når små volumer skal komprimeres effektivt til høye trykk.  

 

Metallhybridkompresjon 

Metallhybrid kompresjon utnytter at hydrogen tas opp i noen metall og danner metallhydrider ved 

lav temperatur (typisk 15-25°C) og frigis under høy temperatur (typisk 70-90°C). Teknologien er 

imidlertid ung og foreløpig på utviklingsstadiet. Det finnes likevel noen modeller på markedet som 

kan levere trykk opp til 250 bar, men med nokså begrenset kapasitet. Det er imidlertid ikke noe i 

veien for at det kan produseres større enheter med større kapasitet. Den største fordelen med 

metallhybridkompresjon er at den kan utnytte varme fra spillvarme fra elektrolysøren, og dermed 

oppnå redusert energiforbruk forbundet med energiproduksjon. Det foreslås at dette alternativet 

utredes i mer detalj senere i prosjektet dersom det blir aktuelt. 

Tabell 6 Sammenligning av de to mest aktuelle kompresjonsteknologiene for et hydrogenproduksjonsanlegg på sørlandet 

Parameter Stempelkompresjon Metallhybridkompresjon 

Utviklings stadium Moden teknologi Ung teknologi 

Virkemåte Stempel/mekanisk Metallhydrid/termisk 

Kompresjonsenergi relativt til 

øvre brennverdi 
5-15% 

Svært lav dersom spillvarme 

(fra elektrolyseprosessen eller 

andre kilder) kan brukes  
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Trykk [bar] Opp til 900 Opp til 250 

Kapasitet [Nm3/h] Høy Lav 

Lav temperatur [°C] - 15-25 

Høy temperatur [°C] - 70 - 90 

Støy Ja Nei  

Vedlikeholdsinterval Middels/Høy Lav 

CAPEX Middels/Høy Lav 

OPEX Middels/Høy Lav 

 

2.3 Lagring 
Hydrogen kan enten lagres som komprimert gass eller flytende på svært lav temperatur (-253°C). 

Det ønskede lagrings medium for hydrogen avhenger av volumet som skal fylles hos forbruker, 

varighet på lagring, transportdistanse, kostnad og energitap forbundet med tilstandskonvertering. 

Per dags dato finnes det ingen flytendegjøringsanlegg i Norge, mens det i Europa finnes tre anlegg. 

For hydrogenanlegg på sørlandet tas det utgangspunkt i at hydrogen lagres som komprimert gass. 

Hydrogenet kan da lagres i tanker opp til 700 bar. Valg av trykk vil blant annet avhenge av hvordan 

hydrogenet skal brukes, varighet på lagring og kostnad for evt transport. Fareavstander kan også 

spille inn. Når dette er kjent bør det gjøres en total analyse for å velge optimal løsning lagring (og 

transport). 

Komprimert hydrogen lagres enten i spesialbygde stål eller komposittanker, der ståltanker har en 

vesentlig høyere vekt enn komposittanker og brukes derfor i liten grad til transport. Fordi hydrogen 

har svært lav massetetthet vil i begge tilfeller massen til tanken utgjøre en stor andel av den totale 

vekten til en fylt tank. Dette skyldes at det volumetriske energiinnholdet i hydrogen er lavt. Selv når 

hydrogen er komprimert til 700 bar er energiinnholdet per liter bare ca 15% av energiinnholdet i 

bensin, noe som medfører at det er behov for store tanker. I tillegg er godstykkelsen i tankene stor, 

for å tåle det høye trykket. Typisk vil en ståltank veie rundt 80 kg/kg H2, mens for en kompositt tank 

kan vekten reduseres til 15-20 kg/kg H2.  

Som et alternativ til lagring i trykktanker kan hydrogen også lagres i form av metallhydrider. 

Metallhydridteknologien er tilgjengelig i markedet, men det er regnet som en umoden teknologi, og 

kostnadene forbundet med dette er derfor ventet å være høyere enn ved lagring i tanker. 

Hydridlagring kan oppnå like stor, eller større, energitetthet som lagring i trykktanker2. Den største 

fordelen ved lagring i metallhydrid er at hydrogen oppbevares under atmosfærisk trykk, og risikoen 

knyttet til utilsiktet hydrogenlekkasjer er vesentlig mindre. I tillegg vil hydrogenrenheten være svært 

høy.  

Videre kan det også nevnes at ved behov for lagring av veldig store mengder hydrogen over lang tid 

er undergrunns formasjoner et godt alternativ hvis geologien i området tillater dette. Et annet 

alternativ for langtidslagring er å lagre hydrogen som en midlertidig energibærer som ammoniakk, 

eller andre flytende hydrogenbærere. Energibærerne spaltes i ettertid for uttak av hydrogen, eller 

eventuelt kan noen benyttes direkte. Ingen av disse alternativene er imidlertid ventet å være aktuelt 

å se på for dette prosjektet da det ikke er ventet å være økonomisk forsvarlig. 
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2.4 Fylling 
Et typisk anlegg for fylling av hydrogen til ulike fartøy består i tillegg til lagertanker av kompressor for 
trykkøkning til kaskadelager, en eller flere dispensere og system for monitorering og 
sikkerhetssystem. 

Det finnes flere leverandærer av fyllesystem for biler og busser på markedet. Biler har typisk en 

fyllerate på 1 kg/min. I forbindelse med hydrogenfylleløsninger for hurtigbåter sees det nå også på 

system som kan levere opp mot 20 kg/min. Ulike løsninger vil bli grundigere utredet på et senere 

stadium i prosjektet ved behov.  
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3 Marked 
Hydrogenproduksjon, før et hydrogenmarked er etablert, er krevende fordi man må jobbe med å få 

på plass hele verdikjeden med en gang. I tillegg er det ønskelig å få opp produksjonsvolumet raskt 

for å kunne tilby et lønnsomt og konkurransedyktig produkt. Tidligere analyser fra andre prosjekter 

viser at man med dagens strømpriser må produsere ca. 1 tonn/dag1 for å få lønnsomhet på vei, 

mens ca. 4 tonn/dag2 er grensen for å være konkurrere mot biodiesel til maritim sektor.  

Det er derfor sentralt å tidlig kartlegge forbrukere i ulike sektorer som er interessert i å bruke 

hydrogen i sin drift, og særlig identifisere sluttbrukere med stort hydrogenbehov, og samle 

produksjonen nærmest mulig de største forbrukerne for å minimere transportkostnader. 

Aktuelle sluttbrukere i Agder som på nåværende tidspunkt kan sørge for tilstrekkelig 

produksjonsvolum er industri, som kjemisk- og metallproduksjon, nærskipsfart og 

tungtransport/buss. Alle andre sluttbrukere bør, på grunn av størrelse på forbruk og modenhet på 

teknologi, anses som et potensielt sekundærmarked som vil få fart ved etablering av en stabil og 

kostnadseffektiv hydrogenproduksjon i regionen.  

3.1 Veitransport i Agder 
Vi har sett på tre modeller for å estimere framtidens transportmarked i Agder. 

De to første tar utgangspunkt kjøretøybestanden i fylket.  

Den ene antar at tilgang på konkurransedyktig hydrogen vil gi en vekst i markedet tilsvarende den 

veksten vi har sett for elbiler det siste tiåret. Vi antar at det vil ta et par år før hydrogenet er 

tilgjengelig og deretter øker bestanden med samme rate som elbilbestanden. I tillegg har vi lagt inn 

rurale bussruter basert på kjente opplysninger om når disse kommer på anbud. 

Den andre bruker TØIs nasjonale framskrivinger for kjøretøysbestanden og benytter denne på 

dagens kjøretøybestand for Agder. 

Den tredje er basert på intervjuer med transportaktører i Agder, som vareeiere, transportselskaper 

og AKT. Vi har anonymisert transportaktørene i den offentlige rapporten fordi informasjonen kan 

anses som konkurransesensitiv. Her er det to scenario, ett lavt og ett høyt hvor det høye baserer seg 

på at opsjonene i anbudene ikke blir utløst. 

 

 

 
1 Greensight(2018), Hydrogenmuligheter i Kvinnherad kommune 
2 Greensight(2020), Hydrogenproduksjon i Meråker Næringspark 
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Figur 9  Utvikling av hydrogenkjøretøy  - prognose for Agder (elbil scenario) 

 

Figur 10 Utvikling av hydrogenkjøretøy  - prognose for Agder (TØI) 
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Tabell 7 Markedsestimat basert på intervju med lokale transportører og busseselskap 

 

 

Figur 11  Antall hydrogenkjøretøy ved ulike scenarioer for markedsestimat basert på intervju med lokale transportører og 
busseselskap 

 

Aktør Antall 
kjøretøy 

Antall 
relevant 
for H2 

Distanse 
pr år 
(km) 

Skal ha nye 
kjøretøy? 

Vurderer 
nullutslipp 

Villig til å 
betale 
mer? 

Boreal 156 68  65 000 2025 AKT AKT 

Transportør 1 9 4 55 000 Fortløpende Ja (50%, 2025) JA 

Transportør 2 32 50% 60 000 Ja - 

fortløpende 

Ja Ja 

Transportør 3 16 50% 50 000 2020-22 Ja Ja 

Transportør 4 37 ? 100 000 Ja Nei Nei 
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Figur 12  Behov for hydrogen ved ulike scenarioer for markedsestimat basert på intervju med lokale transportører og 
busseselskap 

 

Figur 13  Omsetning for hydrogenproduksjon ved ulike scenarior. 

Transportør 4 

Transportør 2 

Transportør 3 
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3.2 Maritim 
Det har i dette prosjektet ikke vært dialog med maritime transportører da det ikke er så mange 

egnede bruker i regionen (jf. ferjetrafikk på Vestlandet) der hydrogen er aktuelt på kort-/mellom-

lang sikt. Kristiansand Havn er en av Norges mest fremoverlente havner når det kommer til 

elektrifisering og var blant annet landets første havn med dedikert landsstrømsanlegg (2014). 

Hydrogen er foreløpig ikke noe de fokuserer på, men de ser at dette vil kunne komme på sikt. Andre 

vurderinger for havnevirksomhet knyttet opp mot produksjon og fylling av hydrogen kan leses i 

kapittel 4.5. 

 

3.3 Industri 
Det er mye prosessindustri i Agder med stort energiforbruk (elektrisitet og kull). En analyse utført av 

Eyde klyngen 2017 konkluderte at [p]å grunn av grunnleggende termodynamiske forhold, er 

hydrogen ikke anvendbart som reduksjonsmiddel i disse bedriftenes prosesser. Hydrogen er kun 

interessant for disse bedriftene som innsatsfaktor for bedre håndtering og verdiskaping av 

avgassene. De kan være interessert i å identifisere prosesser som kan redusere utslipp og gi 

produkter med høyere verdi av avgassene”.3   

 

3.4 Eksport 
Eksport er også et potensielt stort marked i framtiden, og f.eks. Tyskland, Nederland og Storbritannia 

har eller jobber med nasjonale strategier for å ta i bruk hydrogen. Formålet er også her transport og 

ulike typer energi, men i tillegg er fleksibilitet i kraftsystemet samt oppvarming aktuelle områder. 

Tilnærmingene er ulike, der Tyskland i stor grad ønsker å se på grønt hydrogen (hydrogen fra 

elektrolyse med kraft fra fornybare kilder) og trolig kun kommer til å se på blått hydrogen (fra 

gassreformasjon av naturgass med CCS) som en overgangsløsning4, ser f.eks. Storbritannia i større 

grad på en blanding av grønt og blått hydrogen56.  

Hva som blir billigst av  grønn og blått hydrogen i framtiden avhenger av flere faktorer, men 

forenklet kan man si at det avhenger av strømpris, gasspris, kostnad for CCS, pris for CO2 og 

teknologikostnad.   

Det er knyttet usikkerhet til alle faktorene, men det er rimelig å anta at teknologiprisene f.eks. for 

elektrolysører vil fortsette å falle, kostnaden for CO2-utslipp å stige pga. innstramming av EUs 

kvotesystem. Det finnes ulike estimater for hva CCS vil koste, men anslått pris per tonn CO2 er 7-800 

kr7. Den største usikkerheten framtidens kraftpris: For direkte fornybar vind og sol er det forventet 

fortsatt lavere priser, mens framtidig pris for vannkraft er mer usikker. Et scenario8 er at dette vil gi 

en svært volatil strømpris og at man vil produsere blått hydrogen når strømprisene er høye, og grønt 

hydrogen når det er mye billig fornybar kraft tilgjengelig. 

  

 
3 HYDROGENTEKNOLOGI I PROSESSINDUSTRIEN, Rapport fra Eydeklyngen 2017 
4 https://www.cleanenergywire.org/news/german-government-postpones-hydrogen-strategy-coal-exit-
hearing 
5 Equinor: H21 https://www.h21.green/ 
6 https://www.gov.uk/government/news/90-million-uk-drive-to-reduce-carbon-emissions 
7 IEA https://www.iea.org/commentaries/the-clean-hydrogen-future-has-already-begun 
8 DNV GL Technology Outlook 2020 Impact on Power and Renewables. 

https://www.cleanenergywire.org/news/german-government-postpones-hydrogen-strategy-coal-exit-hearing
https://www.cleanenergywire.org/news/german-government-postpones-hydrogen-strategy-coal-exit-hearing
https://www.h21.green/
https://www.gov.uk/government/news/90-million-uk-drive-to-reduce-carbon-emissions
https://www.iea.org/commentaries/the-clean-hydrogen-future-has-already-begun
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4 Lokasjon 
Forprosjektets utgangspunkt var å se på to lokasjoner der man så på både trafikkgrunnlag 

(østgående, vestgående) og eksisterende fjernvarmenett. Campus Grimstad og Sørlandsparken var 

derfor allerede fra starten med som alternativer da begge disse kriteriene var til stede. Det ble snart 

klart at mange andre lokasjoner også kunne egne seg, særlig om man så produksjon og fylling av 

hydrogen som to separate trinn som ikke nødvendigvis skulle skje på samme sted. I det følgende er 

derfor flere mulige lokasjoner sentralt i Agder beskrevet som eksempler på hvor det kunne være 

hensiktsmessig med produksjon/fylling. Dette er på langt nær en uttømmende liste, men gir en 

pekepinn hvor det i en startfase vil være fornuftig å lokalisere slik infrastruktur. I kartet under er 

aktuelle plasseringen vurdert i dette prosjektet markert. 

 

Figur 14 Oversiktskart over lokasjoner vurdert for H2 produksjon og fylling i dette prosjektet. 

 

4.1 Vurderingskriterier 
Ved vurdering av de ulike lokasjonene er følgende vurderingskriterier tatt med: 

1. Tilgang på energi/effekt og vann. Hvordan er strøm og vann infrastruktur på stedet? Er det 

store variasjoner i effekt? Er det begrenset kapasitet på strømnettet? Hvilke andre store 

energikonsumenter er i området? 

2. Distribusjon av hydrogen. Lokal produksjon og fylling sett opp mot produksjon av H2 et 

annet sted og/eller kjøp av H2 for lokal lagring og fylling.  

3. Tomt, tilgjengelig areal, sikkerhet.  Størrelsen på tomt/areal behov utredes når man har klar 

for seg produksjons behov per dag (samt skaleringsmulighet?). Tabellen under gir noen 

eksempler på tomt størrelsen basert på H2 produksjon pr. dag. Man må i tillegg måle inn 
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sikkerhetsavstander i forhold til mengde hydrogen, lagringstrykk, antall enheter, og spesial 

hensyn med plassering må tas i forhold til boliger/skoler/bhg/sykehus osv 

4. Bruk av overskuddsvarme. Mulighet for å koble på lokale varmenett eller fjernvarmenett. 

Avgjørende blir temperaturnivået som elektrolysøren kan gi ifra seg i forhold til eksisterende 

fjernvarmenett som har turtemperaturer på 80 grader eller mer mens returtemperatur 

typisk vil ligge på 60 grader. Elektrolysør må derfor brukes til forvarming av retur fjernvarme 

og produksjonen må lokaliseres slik at en egnet retur er tilgjengelig fra det fysiske 

distribusjonsnettet. Det blir derfor avgjørende at slike temperaturnivåer kan oppnås, 

alternativt så må evt. nye fjernvarmenett dimensjoneres for vesentlige lavere 

temperaturnivåer. Elektrolysør kan evt. samlokaliseres med varmepumpende maskineri for 

oppgradering av temperaturnivå men dette vil også være avhengig av energibalansene 

overall for hele systemet for øvrig inndekning av varmeproduksjon til fjernvarmenettet. 

Fjernvarmenett vil ha varmeavgang selvsagt etter utetemperatur med typisk brukstid 2300 

h/år. 

 

5. Kompetansemiljø, FoU, utdanning. Synergier for å få til kunnskapsoppbyggning, forksning 

og erfaringsdeling rundt installasjon og drift av H2 piloter og systemer. 

 

Tabell 8 Oversikt over effekt, energi, vann og arealbehov for ulike mengder av H2 produksjon ved standard AEL tekonlogi 

H2 produsert 
per dag (kg) 

Effekt 
(MW) 

Kraftbehov 
(MWh) 

Vannbehov 
(m3) 

Areal typisk anlegg med lagring 
(m2) 

43 ca. 0,2 2,5 0,5 80 (elektrolysør/dispenser) 

600 1,4 34,8 0,7 305-370 

1000 2,2 58 12 300 (elektrolysør)/690 (med lagring) 

2000 4,4 116 24 4000 (utstyr, kan skaleres til åtte 

tonn, 11 000 etc.) 

 

4.2 Lokasjon Campus Grimstad 
J.B. Ugland Eiendom AS er største eier og utvikler innenfor bydelen Campus Grimstad. Bydelen 

omfatter blant annet Universitetet i Agder, avd Grimstad med tilhørende studentboliger og 

barnehage (60 000 m2), Sørlandets Teknologipark (30 000 m2) og en friidrettshall (6 500 m2). 

Innenfor Campus-området er det tilrettelagt for ytterligere 400 000 m2 bygningsmasse gjennom 

områdeplanen for Campus Grimstad som ble vedtatt i 2011. Fylt utbygd vil området huse ca 15 000 

arbeidsplasser, ca 5 000 studenter og ca 1 200 fastboende. Utbyggingen vil finne sted over en 

periode på 15 - 20 år. 

Planlagt arealbruk er en kombinasjon av kontor, offentlig og privat tjenesteyting, konsentrert 

boligbebyggelse og forretning med tilhørende teknisk og grønn infrastruktur. For tiden jobbes det 

konkret med en ny samlokalisert fagskole, et boligområde med 90 boenheter samt ett handelskonsept 

på 7 500 m2 forretning. Campus Grimstad utgjør et areal på ca 600 dekar, hvorav et planlagt 

parkområde utgjør ca 70 dekar.  
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Figur 15 Områdeplanen for Campus Grimstad er angitt med rød linje. 

Campusområdet har en sentral beliggenhet 1,5 km fra Grimstad sentrum og 750 m fra 

Kollektivterminalen i Øygardsdalen. Vesterled, som går gjennom planområdet, utgjør en del av 

hovedkollektivaksen med et godt utbygd kollektivtilbud. Det er et sammenhengende gang- og 

sykkelveinett innenfor området. Avstand til E-18 er 900 meter og avstanden videre til Kristiansand og 

Arendal er hhv 45 km og 21 km.  

1. Tilgang til energi (kapasitet/pris) og vann 
Tilgang til energi og vann må avklares. Effekt behov og nettkapasitet må utredes for 
lokasjonen og basert på hvor stort anlegg/produksjon det er behov for.  
I tillegg til tradisjonell energiforsyning får deler av området energi fra energibrønner og 
solcellepaneler. Det kan foreligge mulighet for lokal sol produksjon i et større skala ved å 
bruke takflater på alle eksisterende og fremtidig bygningsmasse. 
 

2. Distribusjon/transport H2 
Kostnader knyttet til transport av hydrogen vesentlig. Best å produsere H2 der forbruk er 
(produksjon/lagring/fylling samlokalisert). Lokasjon Campus Grimstad er kanskje ikke best 
egnet i forhold til distribusjon/fylling av H2 til tungtransport. (E18 ny 
avkjørsel/uforutsigbarhet om fremtidig knutepunkt).  
 

3. Tomt - areal behov/sikkerhet.  
På Campus Grimstad kan det fort kommer utfordringer når det gjelder adkomst/logistikk for 
tung transport og størrelsen på tomt/sikkerhetsavstand i forhold til skoler, barnhager, 
boliger, osv.  
 



   
 

   
26 

 

4. Bruk av overskuddsvarme 
Området er en del av konsesjonsområdet for fjernvarme med et relativt godt utbygd 
fjernvarmenett. Muligheter for å utnytte spill varme fra hydrogen produksjon skal vurderes i 
samhold med mulighet å finne et tomt som passer til produksjon.  Fjernvarmenettet er et 
høytemperatursystem som arbeider etter 80/60 temperaturnivå. Aktuell energibruk i 
området er ca 5 GWh. 
 

5. Kompetanse utvikling/forskningsmiljø  
Man kan se for seg mulighet for å bruke et lokal H2 produksjons/lagringsanlegg på Campus 
Grimstad til å bygge kompetanse innenfor H2 i regionen. Fordel med kort avstand mellom 
anlegget og UiA samt kompetanse/forskningsmiljøet innenfor Tek/Real fakultetet, Grimstad. 

 

4.3 Lokasjon Agder Næringspark (Kjerlingland) 

Agder Næringspark er det største sammenhengende næringsområdet i landsdelen etter 
Sørlandsparken. Med sin strategiske plassering midt i Agderbyen arbeider JBU sammen med 
Lillesand Næringarealer AS (LINA) om å utvikle Agder Næringspark til et tyngdepunkt for lager-, 
logistikk og kontoretableringer samt offentlige formål midt i Agder og tett på E-18. 

Beliggenheten er svært gunstig – med seks minutters kjøring til Sørlandsparken, fjorten minutter til 
Kristiansand, 15 minutter til Grimstad og 30 minutter til Arendal. Området er også bra plassert som 
halvveis punkt mellom Oslo og Stavanger.  
Området er på ca 1100 mål, ferdig regulert og med ferdig infrastruktur. De første 100 målene av 
området er ferdig planert og delvis bebygget. Øvrige tomter i ulike størrelser klargjøres fortløpende 

 

Figur 16 Oversiktbilde over Agder næringspark Kjerlingland med tomter (blått utbygd i dag) 
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1. Tilgang til energi (kapasitet/pris) og vann 
Tilgang til energi og vann må avklares. Effekt behov og nettkapasitet må utredes for 
lokasjonen og basert på hvor stort anlegg/produksjon det er behov for. Ingen lokal energi 
produksjon per i dag, men det kan være mulighet for lokal sol/mindre skala vind produksjon 
i området i fremtiden. 
 

2. Distribusjon/transport H2 
Kostnader knyttet til transport av hydrogen vesentlig. Best å produsere H2 der forbruk er 
(produksjon/fylling samlokalisert). Her ligger Kjerlingland godt plassert for fylling av 
tungtransport (varebiler/lastebiler/buss) tett på E-18 med egen avkjørsel fra begge 
retninger.  
 

3. Tomt - areal behov/sikkerhet 
 Størrelsen på tomt/areal behov utredes når man har klar for seg produksjons behov per dag 
(samt skaleringsmulighet?). På Kjerlingland fins det fleksibel løsninger i forhold til størrelsen 
og plassering av tomt (ref. tomtekart per august 2019). Man må måle inn 
sikkerhetsavstander i forhold til mengde hydrogen, lagringstrykk, antall enheter etc. men 
fordel med lokasjon Kjerlingland er avstand fra boliger/skoler/bhg/sykehus osv. 
 

4. Bruk av overskuddsvarme 
På Kjerlingland er det per i dag ikke fjernvarme nett. Andre muligheter for å utnytte spill 
varme fra hydrogen produksjon må utforskes hvis det er et ønske å effektivisere 
produksjonskostnader med dette. 
 

5. Kompetanse utvikling/forskningsmiljø  
Man kan se for seg mulighet for å bruke et lokal H2 produksjons/lagringsanlegg på 
Kjerlingland til å bygge kompetanse innenfor H2 i regionen. Fordel kort avstand mellom 
Kjerlingland og UiA samt kompetanse/forskningsmiljøer innenfor Tek/Real fakultetet, 
Grimstad. 

 

4.4  Sørlandsparken 
Sørlandsparken er regionens største næringspark med totalt 6000 heltidsansatte og 4000 

deltidsansatte fordelt på 425 virksomheter. Hvert år besøker rundt 1 million mennesker området 

med en total omsetning på 9 milliarder kroner.  

Området består av tre deler på til sammen ca 850 mål; Sørlandsparken vest (~650 mål), 

Sørlandsparken øst (~100 mål) og Timenes (~100 mål). 

Sørlandsparken er et viktig transportknutepunkt i regionen. Nesten alle distributører og 

transportører har lager/terminaler i sørlandsparken med nærmest døgnkontinuerlig inn og utkjøring 

av lastebiler. Med den store veksten i netthandel er det forventet at dette transportbehovet vil øke 

ytterligere. I tillegg blir 40-45% av kjøretøysalg (personbiler, camping, etc) på Sørlandet gjort i 

Sørlandsparken. Av dette er allerede i dag over 50% elbiler, og det antas økende interesse for andre 

nullutslippsalternativer i fremtiden, som H2.  
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Figur 17 Oversiktskart over Sørlandsparken 

1. Tilgang til energi (kapasitet/pris) og vann 
Det er per i dag god tilgang på energi og vann i området. Strømtilgang er kritisk infrastruktur 
og fokus på et robust strømnett vil få stadig høyere prioritet. Med store takareal tilgjengelig 
er det nærliggende å se på hvordan dette kan utnyttes til solenergiproduksjon i fremtiden, 
og da vil mulighet for å bruke overskuddsstrøm til produksjon av f.eks hydrogen være svært 
interessant. 
 

2. Distribusjon/transport H2 
Lokasjonen nær E18 samt det store transportbehovet ut/inn av området gjør Sørlandsparken 
til et særlig egnet sted for både produksjon og fylling av H2.  
 

3. Tomt - areal behov/sikkerhet 

• I dag er mesteparten av Sørlandsparken Vest bygd ut, men det finnes fremdeles noe ledig 
areal. I enden av Avenyen noe ledig areal (begrensing mot en vassdrags grense). Bak 
glattkjøringsbanen er det også noe egnet areal. Her er det også mye testing av biler og 
kjøreopplæring. Siden det i dag er mye næringsvirksomhet etablert vil det måtte gjøres 
vurderinger for nødvendige sikkerhetsavstander. 

• Timenes området nord for E18 ligger klart så da har man allerede arealer tilgjengelig. Her 

bør man imidlertid vurdere nærheten til boligbebyggelse/skole/barnehage i Lauvåsen med 

dertil sikkerhetsavstander.  

• Sørlandsparken øst, sørlig del, er det større arealer tilgjengelig. Her er det også utbygd noe 

hurtiglading av elbiler og planlagt mer i nær fremtid. 

 

4. Bruk av overskuddsvarme  

Det er i dag et lokalt varmenett i Sørlandsparken Vest driftet av Agder Energi Varme. Det er 

fjernvarmenett i Sørlandsparken med størrelse 8 GWh. Anlegget arbeider etter 

temperaturnivå 80/60 grader. 
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5. Kompetanse utvikling/forskningsmiljø 
Ikke direkte tilknyttet kompetanse eller utviklingsmiljø, men kan tilrettelegges for dette i 
prosjektfase. Vil være veldig synlig for besøkedne til Sørlandsparken og bidra til god 
eksponering av hydrogenbaserte transportløsninger. 

 

4.5 Kristiansand Havn  
Kristiansand Havn pekte seg tidlig ut som en mulig lokasjon for hydrogen produksjon i prosjektet. I 

Kristiansand Havn er det høy aktivitet og man ser for seg at hydrogen vil få en stor rolle i fremtiden 

innen maritim sektor.  

I Kristiansand Havn i sentrum er det både containerhavn, det går 2 danske-båter i fast rutetrafikk 

(Color Line hele året og Fjordline på sommerhalvåret) og det er også mange cruisebåter og andre 

større båter som har avgang/anløp i Kristiansand Havn.  

Prosjektgruppa ved Torstein Thorsen Ekern (Greenstat) og Gunstein Skomedal (UiA) hadde et møte 

med Kristiansand Havn KF ved eiendomssjef Trond Sikveland den 14.januar 2020.  

Tilbakemeldingene fra Kristiansand Havn var tydelige. Kristiansand Havn i sentrum er ikke en egnet 

lokasjon for hydrogen-produksjon. Det er for lite plass og for stor kamp om ledige arealer og det er 

ikke gode nok sikkerhetsavstander til Kristiansand Sentrum og kritisk infrastrukutur slik som togstasjon 

og  bussterminal. 

Trond Sikveland var imidlertid klar på at det var en annen lokasjon som Kristiansand Havn KF 

administrerer som burde vurderes. Dette er Kristiansand Havn ved Vige. Det er en god el aktivitet ved 

Vige/Kongsågård i dag. Det er også mulig at stadig mer av aktiviteten i havna i sentrum flyttes til 

Vige/Kongsgård området. Kristiansand Havn ved Vige er derfor en lokasjon som har blitt vurdert i H2 

Sør prosjektet.  

Området Vige har en sentral beliggenhet både i forhold til tungtransport på lang og maritim sektor. E-

18 og trafikk over Varoddbrua passerer rett forbi området.  Det er planer om mer havne-aktivitet i 

Vige/Kongsgård området. Avstanden til Kristiansand sentrum (Kvadraturen og havna i sentrum) er 4-

5 km.   
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Figur 18 Vige – område. Rett vest for Varoddbrua.   

1. Tilgang til energi (kapasitet/pris) og vann 

Tilgang til energi og vann må avklares. Effekt behov og nettkapasitet må utredes for 

lokasjonen og basert på hvor stort anlegg/produksjon det er behov for.  I tillegg til 

tradisjonell energiforsyning, foreligger det mulighet for lokal sol produksjon ved å bruke 

takflater på alle eksisterende og fremtidig bygningsmasse. 

 

2. Distribusjon/transport H2 

Ved Vige er det mulighet for et relativt høyt forbruk av hydrogen. Både til maritim sektor til 

landtransport langs E-18. Hydrogen kan fraktes 4-5 km til havna i sentrum, hvor det er 

potensielt to store kunder i Color Line og Fjord Line  

 

3. Tomt - areal behov/sikkerhet 

Størrelsen på tomt/areal behov utredes når man har klar for seg produksjons behov per dag 

(samt skaleringsmulighet?). Man må i tillegg måle inn sikkerhetsavstander i forhold til 

mengde hydrogen, lagringstrykk, antall enheter, og spesial hensyn med plassering må tas i 

forhold til annen næringsvirksomhet på Vige. Dette må tas med når man ser nærmere på 

arealplanlegging og avklaringer i Vige-området. Prosjektet er blitt koplet opp med 

planavdelingen i Kristiansand kommune, planavklaringer vil bli viktige fremover her.  

 

4. Bruk av overskuddsvarme 

Kristiansand har et stort utbygd fjernvarmenett med energiomsetning ca 100 GWh pr år.  

Systemet hovedproduksjonskilder er avfallsforbrenningsanlegget til Returkraft på Langemyr 

samt spillvarme fra Nikkelverk. Fjernvarmen i Kr.sand arbeider med høytemperaturnivå som 

blir regulert etter utetemperatur. På Langemyr er temperaturnivået typisk 100-110 grader 

på tur og typisk 60-80 grader på retur. 
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5. Kompetanse utvikling/forskningsmiljø 

Man kan se for seg mulighet for å bruke et lokal H2 produksjons/lagringsanlegg på Vige til å 

bygge kompetanse innenfor H2 i regionen. Kristiansand Havn har varslet interesse om en 

mindre container-løsning for hydrogen. Det gjør at man kan komme i gang med å teste bruk 

av hydrogen og få noen erfaringer før man eventuelt oppskalerer. En mindre container-

løsning ved Vige bør derfor være aktuelt  

  

Oppsummering Vige, og avklaringer videre 

Vige/Kongsgård peker seg ut som en aktuell lokasjon for hydrogen-produksjon. Kristiansand 

kommune sendte 15.02.2020 søknad til Klimasats. Dette er en støtteordning fra Miljødirektoratet. 

Prosjektet ønsker å se nærmere på aktuelle lokasjoner i Kristiansand kommune, deriblant Vige. Svar 

på søknad er forventet før sommeren. 

 

4.6 Andre mulige lokasjoner 
I tillegg til lokasjonene vurdert over har det gjennom prosjektet kommet opp flere andre alternativer 

som bør sees i sammenheng og tas med i en totalvurdering. Særlig interessante er etableringen nær 

et transportknutepunkt på Langemyr, samt eventuell synergier med eksisterende 

hydrogenproduksjon ved Glencore Nikkelverk. 

Langemyr er allerede i dag en viktig regional transporthub, med jernbaneterminal for store 

transportører som Schenker, og det er også planer for å utvide denne virksomheten i fremtiden. AKT 

sin nye busstasjon er også i umiddelbar nærhet, og som vist i kapitell 3 om marked er buss et av de 

mest lovende anvendelsesområdene for hydrogen på kort og mellomlang sikt. Et viktig 

tilleggsmoment i dette prosjektet er også nærheten til Returkrafts forbrenningsanlegg med sitt 

10MW strømproduksjon. Her er det muligheter for gode synergier når det gjelder bruk av 

overskuddsvarme eller andre mer nyskapende hydrogenproduksjonsmuligheter basert på avfall. 

Glencore Nikkelverk produserer i dag omtrent 700 kg med hydrogen om dagen som brukes internt i 

egen prosess. Det er i følge Nikkelverket i dag noe overkapasitet på anlegget, men foreligger ingen 

planer om å utnytte dette til andre formål. Det er per i dag ikke aktuelt for Nikkelverket og 

produsere og selge hydrogen utover eget forbruk, men dette er noe som bør diskuteres med 

Nikkelverket som en fremtidig mulighet. Å benytte eksisterende infrastruktur, særlig i en startfase, 

vil redusere behovet for nyinvesteringer betydelig. 
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5 Konklusjon og anbefaling 
 

• Produksjon av grønn hydrogen ved hjelp av AEL eller PEM teknologi er i dag mest modent for 

lokal produksjon av hydrogen. Det er forventet at kostandene for slik teknologi vil fortsette å 

falle det neste tiåret, og etter hvert gjøre grønn hydrogen konkurransedyktig med grå 

hydrogen produsert fra naturgass i mer sentral anlegg (inkludert CO2-avgift/håndtering). 

• Elektrolysører er i dag rundt 60-70% effektive. Med bruk av overskuddsvarmen kan 

ytterligere 10-30% av energien utnyttes. Om påkoblingskostnader til varmenett er små kan 

en slik løsning være med å øke lønnsomheten til et hydrogenproduksjonsanlegg. 

• Det finnes i dag ikke noe regional marked for Hydrogen på Sørlandet. Samtale med regionale 

transportbedrifter viser at det er stor forskjell mellom selskapene hvorvidt de ønsker å ta i 

bruk ny teknologi, og at det generelt er lite rom for å ta i bruk ukjent teknologi, i hvert fall i 

stor skala.  

• Får å få fart på et marked er det viktig at det kommer over en kritisk grense som kan gjøre 

drift av infrastruktur (produksjon og fylling av hydrogen) lønnsomt. Det er derfor viktig at 

relativt store flåter settes i drift noenlunde samtidig. Det bør minst være i overkant av 30 

lastebiler/busser til sammen (innen få år). AKT og andre regionale busselskaper vil i så måte 

være viktige, med konvertering av regionale ruter og busser utenom bysentrum som ikke 

egner seg for ren batteridrift. Det kan også inngås partnerskap og innkjøp av flåter med 

lastebiler på tvers av transportbedrifter. Her trengs det sentral koordinering og initiativ. 

• Det vil etter hvert også åpne seg et større marked for grønn hydrogen utover regionen. Bruk 

av overskuddskraft for produksjon og distribusjon av hydrogen, og evt andre syntetiske 

kjemikaler som ammoniakk og hydrokarboner, vil være viktig for å muliggjøre 

dekarbonisering av Europa, og være et supplement til ren krafteksport gjennom kabler med 

høyere verdiskapsningspotensial. 

• Ifølge beregninger og spørreundersøkelse viser det seg at et regionalt marked tidligst vil 

være på plass i perioden 2023-2025. Dette baserer seg på når ulike transportbedrifter ser for 

seg utbytting av større deler av kjøretøyene (lastebiler/busser). 

• Av de lokasjonene som har blitt vurdert i dette prosjektet virker Kjerlingland som det mest 

modne stedet i dag, med god tilgang på kraft og areal, få sikkerhetsutfordringer, og 

strategisk posisjonert som en energihub langs en viktig transportåre. Vige, Sørlandsparken 

og Langemyr utpeker seg også som svært aktuelle plasseringer, men her trengs det 

grundigere undersøkelser. 

• Det aller viktigste er å komme tidlig i gang med en overordnet plan for 

hydrogeninfrastruktur. Det må inkluderes i planprosesser på et tidlig tidspunkt slik at alt 

ligger til rette for rask utbygging når markedet er på plass. Og det må skje i tett samarbeid 

med potensielle kunder. 
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