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Hvorfor møteplass for maritimt hydrogen?

 Enova utlysning om støtte på opp til 150 millioner til 2-4 
prosjekter som skal produsere hydrogen fra fornybar kraft 
til maritim transport. Søknadsfrist er 22. april

 Ønsker å få mest mulig ut av den utlyste støtten
 Målet er at støtten i størst mulig grad skal tilfalle 

hydrogenkundene og gi lavest mulige priser
 Dette kan sikres gjennom koordinering mellom hydrogenkunder 

og en åpen dialog
 En samordning av hydrogenforbrukere vil kunne gi:

– Lavere kostnader
– Bedre tilgjengelighet langs hele kysten
– Standardisering av prismodeller 

 Viktig å skape store volum gjennom samordning av behov. 
 HySupply forener flere av de pågående initiativene på 

hydrogenbrukersiden, slik at det dannes knutepunkter for 
hydrogen så fort som mulig
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Grønt Skipsfartsprogram
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GSP Prosjektoversikt – Grønne avtaler sammen
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Container 800 TEU
CONTAINER 800 TEU

Container 800 TEUCONTAINER 800 TEU

KYSTBULK 5-8.000 dwt
KYSTBULK 5-6.000 dwt

KYSTBULK 3-4.000 dwtKYSTBULK 3-4.000 dwtKYSTBULK 3-4.000 dwt

KYSTBULK 7-8.000 dwt
KYSTBULK 7-8.000 dwt

BLØGGEBÅT

FORBÅT 1500 dwt

ENSILASJE 750 dwt
ENSILASJE 3000 dwt
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Pilot-E HySupply – skape standariserte knutepunkt for hydrogen

7

Etterspørselsdrevet innovasjon
 Samordne behov og forbedre aktørkoordineringen
 Trigge innovasjon og standardisering - skape et tidlig 

fungerende maritimt hydrogenmarked i Norge

Aktørene rundt samme bord
 Fra enkeltprosjekter til et marked
 Knytte sammen sammen brukere og leverandører
 Binde sammen de enkelte knutepunkter i en nasjonal infrastruktur

Standardiserte løsninger og knutepunkt - hurtig skalering 
 Utvikle og standardisere konsept fra produksjon til knutepunkt 

og ombord i skip 
 Teste og demonstrere i pilot
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Hydrogen til maritime transport - hvem er kjøperne/selgere?

 Kjøpere av drivstoff

– Avhenger av kontraktsform

– Vareeier (transportkjøper)

– Rederi 

– Leverandør («power-by-the-hour»)?

 Selger av drivstoff

– Produsent

– Bunkersleverandør

8



10. februar 20229

 Lønnsom logistikk
 Ulvan Rederi
 Hydrogenleverandør er valgt
 Godkjennelsesprosess er startet

GreenBulk
HeidelbergCement og Felleskjøpet
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Markedet for maritimt hydrogen – tilbud og etterspørsel
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Hva koster det og hvorfor?

Hva kan kjøperne betale og hvorfor?
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Produksjon og leveranse
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Hydrogen produksjonspris
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Sentralprodusert hydrogen i større anlegg
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Base case Low/pessimistic case Green shift Blue shift Optimistic

• Større anlegg har skalafordeler

• Disse scenariene beskriver hva de kan 
produsere komprimert hydrogen til ved 
forskjellige størrelser, fra 9 til 150 tonn 
hydrogen produsert per dag

• Det er også modellert læringsrater, slik at 
anleggene koster mindre i 2030 enn i 2022

• Et gitt anlegg bygget i, f.eks. 2024, vil ikke 
få denne utviklingen, men være frosset. 

• Dette er altså modellert pris for et nytt 
anlegg i det gitte scenariet, med gitt 
utvikling i CAPEX, gitt størrelse og gitt 
strømpris

• Det er ikke inkludert flytendegjøring for 
flytende hydrogen

• Det er ikke inkludert transport eller lagring
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Sentralprodusert ammoniakk i større anlegg

14

• Større anlegg har skalafordeler

• Disse scenariene beskriver hva de kan 
produsere komprimert hydrogen til ved 
forskjellige størrelser, fra 9 til 150 tonn 
hydrogen produsert per dag

• Det er også modellert læringsrater, slik at 
anleggene koster mindre i 2030 enn i 2022

• Et gitt anlegg bygget i, f.eks. 2024, vil ikke 
få denne utviklingen, men være frosset. 

• Dette er altså modellert pris for et nytt 
anlegg i det gitte scenariet, med gitt 
utvikling i CAPEX, gitt størrelse og gitt 
strømpris

• Det er ikke transport eller lagring
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Etterspørsel og pris
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Grønt drivstoff = Utfordring i alle våre prosjekter
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Pris på energi til nett ombord
 Storskala grønn hydrogen- og ammoniakkproduksjon

 Hydrogenlogistikk på kr 3/kg

 MGO pris på €500/tonn

 CO2-avgift gradvis økende til kr 2000/tonn i 2030

 Kraftpriser i henhold til Statkraft prognoser

 Basert på prognoser fra Aasheim Synergy
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Operasjonelle preferanser

1. Metanol
– Enkel håndtering

– Standard tanker i skroget

– Ingen eksplosjonsfare

2. Ammoniakk
– Ingen eksplosjonsfare

– Giftig

– Dyre og plasskrevende tanker

– Dyrt bunkersanlegg

3. Hydrogen
– Eksplosjonsfare

– Dyre og plasskrevende tanker

– Dyrt bunkersanlegg

– Dyre brenselceller

– Frekvent bunkring
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Sammenligning av grønne drivstoff – Hydrogen er billigst til propellen
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19

Drivstoff
Pris/tonn 
levert til 

skipet

Spesifikt 
forbruk 
kg/MWt

Pris/MWt til 
skipsnett

Pris/tonn for 
å være lik 
hydrogen

Hydrogen 3 500 60 210 3 500

MGO+CO2 1 140 190 217 1 105

Ammoniakk 670 400 268 525

Metanol 700 409 286 514

Base case 2030. Metanol fra Irena rapport.


Sheet1

		Drivstoff		Pris/tonn levert til skipet		Spesifikt forbruk kg/MWt		Pris/MWt til skipsnett		Pris/tonn for å være lik hydrogen

		Hydrogen		3,500		60		210		3,500

		MGO+CO2		1,140		190		217		1,105

		Ammoniakk		670		400		268		525

		Metanol		700		409		286		514
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0,5 – 3 tonn hydrogen per dag per skip

0 1 2 3 4

Bulk 3.500 dvt
Bulk 6.000 dvt
Bulk 8.000 dvt

Bulk m/seil 8.000 dvt
Bulk 20.000 dvt

Tank 750 dvt
Tank 3.000 dvt

Container 12kn 800 TEU
Container 16kn 1200 TEU

Roro 12kn 40 trailere
Roro 14kn 100 trailer

Fôrbåt 3000 dvt
Bløggebåt 1.000 dvt
Brønnbåt 4.000 kbm

*Brønnbåt 8.000 kbm

Tonn hydrogen ekvivalent per dag

Hydrogenbehov for ulike skip

I sjø I havn

 Anslag på basis at nye skip vi 
arbeider med. 

 Veiet gjennomsnitt på 
1 tonn/skip/dag

 Havbruksskip trenger mye energi 
ved havanlegg og i havn

 Det fleste skip vil redusere sitt behov 
ved å redusere farten. 
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Betydelig mulig marked for grønt drivstoff i norsk farvann

0 50 100 150 200

Bulk

Tank

General cargo

Container

Ropax/ferger

Ro-ro

Reefer

Tonn hydrogen ekvivalent per dag

Anslag for behov for skip i norsk 
farvann om alle skip konverterte

 Grovt anslag på basis av AIS telling av skip i norsk 
farvann. 

 Totalt marked på 400-600 tonn/dag

 I tillegg kommer offshore, passasjerbåter, 
fritidsbåter, spesialskip og marinen.

 Vanskelig å konvertere skip til grønt => behov for 
flåtefornyelse

 Ikke hensyntatt energiøkonomisering og økt 
skipsstørrelse. 
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Kundebehov i våre prosjekter
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Hydrogenbehov i våre prosjekter mot 2030

Maksimum Minimum Forventet

 Anslag på basis av prosjektarbeid

 Ulik fase av utviklingsarbeidet

 Forventet 21 tonn hydrogen/dag

 Tilstrekkelig for to Enova søknader

 Tilsvarende 140 tonn 
ammoniakk/dag

 Maksimum 50 tonn hydrogen/dag

 Ekstremt prisfølsom etterspørsel

 Prisen må være nær MGO+CO2
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Farten og hydrogenbehovet senkes med dyrere drivstoff
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Endring av optimal hastighet  Eksempel: 3.500 tonn bulkskip i kystfart

 Prisøkning fra kr 5/kg MGO til kr 12,5/kg

 Stort fall i optimal fart fra 11-12 knop til 8-9 knop

 Drivstoffbehovet reduseres 45%
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 Estimat fra Norsepower

 Stor andel av tid i sjø

 Optimal hastighet på 9 knop

 Mer enn 30% besparelse

 Lønnsom og holde farten og redusere kraft med mye 
vind

 Stiller krav til flat forbrukskurve ved varierende 
kraftuttak.
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Hvor er behovet størst?

 Kart viser antall skipsanløp i 2019, fordelt på havn 
og skipssegment

 Bergen har størst samlet bruttotonnasje – 75% av 
bruttotonnasjen er tank og offshore

 Samlet bruttotonnasje for skipsanløp i Norge i 2019

1. Tank – 8 686 anløp

2. Kombinasjon – 23 497 anløp

3. Offshore – 9 094 anløp

4. RoRo – 3 237 anløp

5. Bulk – 3 678 anløp

6. Container – 4 209 anløp

7. Oppdrett – 3 384 anløp

 Kun offentlige havner
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Verdikjede for leveranse – Alternative leveransebetingelser
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Betalingsvilje i ulike leveransepunkter - Regneeksempel
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Forutsetninger og antagelser:

 Drivstoff: kr 5,4/kg MGO 

 CO2: kr 2/kg CO2

 Bytting av containere

 5 containerdager ombord til kr 
600/tonnH2/dag

 Kjøring 36 km til kr 2150/kjøring 
med 1 tonn H2, full ut/ tom i retur

 2 dagers lagring på land

 Elektrolyse på 10 tonn/dag

 50% Enova støtte for produksjon

 40% Enova støtte for containere

 Strømpris på 40 øre/kWt
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Hvor mye vil kundene betale for grønn drivstoff?

11 400 
kr/tonn 33 900 

kr/tonn 31 800 
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Pris levert til skipet 2030

Fuel Leveranse + Lagertank Tak

 Priser levert til skipet

 Pristak er MGO + CO2 = kr 11 400/tonn 
= kr 38 /kg hydrogen ekvivalent

 I kystfart for hydrogen er behov for 
rekkevidde og containere lavere enn for 
Europa-fart

 Antatt leveransekostnad på kr 800/tonn 
ammoniak 
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Sammenligning av drivstoffalternativer
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Skip med 1 MW forbruk i sjø

Fuel CO2 Kapital Operasjon

 Skip med 1 MW energibehov

 MGO til kr 5,4/kg + CO2 til kr 2,0/kg

 Hydrogen til kr 35/kg, ammoniakk kr 6,7/kg og 
metanol til kr 7/kg i 2030

 Enovastøtte på 50% ekstra grønne investeringer

 Hydrogen brenselceller og trykksatte tanker
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CO2 kostnad stiger å er forventet å stige mer mot 2030 
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EU CO2 kvotepris €/tonn  Kvoteprisen stiger på grunn av høye gasspriser og 
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 Forventes å falle igjen og så stige mot 2030

 Skip over 5.000 brt er kvotepliktig og må kjøpe en 
stadig større kvote

 Skip under 5.000 brt vil komme inn i kvote ordning 
for transport i EU

 I Norge er forventet CO2-avgift kr 2000/tonn i 2030
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Forhold mellom CO2 kvotepris og drivstoffkostnader

MGO

CO2

Hydrogen
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 Eksempel på mulig utvikling

 Olje og CO2 pris kan svinge i motsatt retning

 CO2 kostnaden vil øke frem mot 2030
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Basisutvikling av MGO og CO2 mot 2030

 Drivstoffkostnader som gir samme energipris 
om bord basert på tidligere angitte spesifikke 
forbruk. 

 Lavere energipriser i starten vil gi større 
volum tidligere. 

 Vi håper at flest mulig intensjonsavtaler vil ha 
klausuler om pris og prisbetingelser. Det gir 
størst mulig sikkerhet for begge parter. 

32

År MGO CO2/tMGO Hydrogen Ammoniakk
2024 5 400 3 300 27 600 4 100
2025 5 400 3 800 29 100 4 400
2026 5 400 4 400 31 000 4 700
2027 5 400 4 900 32 600 4 900
2028 5 400 5 400 34 200 5 100
2029 5 400 5 900 35 800 5 400
2030 5 400 6 400 37 400 5 600
kr/tonn drivstoff levert ti l  skipet. 3,2 tonn CO2/ tonn MGO.
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Hvorfor møteplass for maritimt hydrogen?

 Enova utlysning om støtte på opp til 150 millioner til 2-4 
prosjekter som skal produsere hydrogen fra fornybar kraft 
til maritim transport. Søknadsfrist er 22. april

 Ønsker å få mest mulig ut av den utlyste støtten
 Målet er at støtten i størst mulig grad skal tilfalle 

hydrogenkundene og gi lavest mulige priser
 Dette kan sikres gjennom koordinering mellom hydrogenkunder 

og en åpen dialog
 En samordning av hydrogenforbrukere vil kunne gi:

– Lavere kostnader
– Bedre tilgjengelighet langs hele kysten
– Standardisering av prismodeller 

 Viktig å skape store volum gjennom samordning av behov. 
 HySupply forener flere av de pågående initiativene på 

hydrogenbrukersiden, slik at det dannes knutepunkter for 
hydrogen så fort som mulig
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Møteplass for hydrogen – Torsdag 17. Februar 

 Møte for presentasjon av kunders hydrogenbehov

 Tidspunkt: Kl. 10:00-11:30, Torsdag 17.02

 Åpen dialog kan gi:

– Gunstige tilbud til kjøpere

– Avtaler som treffer flest mulig

– Godt kundegrunnlag for leverandørene som skal søke

– Koordinerte kundebehov



Prosjektets tidslinje frem mot søknadsfrist

Fase / Aktivitet Januar Februar Mars April
Innsalg kjøpere/leverandører

Kartlegge kundebehov

Presentasjon kundebehov

Kartlegging av leverandørtilbud

Presentasjon leverandørtilbud

Diskusjon om intensjonsavtaler

Samordning blant kjøpere

Fasilitere intensjonsavtaler

Frist Enova søknad

22. april
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17. februar

10. mars
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Bistand
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Hans Kristian Haram Eivind Dale

Cathrine Kabbe Morten Elvekrok

Mads SteffensenPernille Mølbak Vidar Karlsen

Simon A. Botnen Vincent Rabben Helle J. Jensen
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