
Hva er hydrogensamfunnet?

Hydrogensamfunnet er en visjon for et miljø-
vennlig energisystem som baserer seg på bruk av
hydrogen som energibærer. Det vil gi et like godt
transportilbud som i dag, men uten miljøulem-
pene. Hydrogensamfunnet vil også gi nye meto-
der for produksjon av elektrisitet og varme til hus.

På lang sikt betyr hydrogensamfunnet at hydro-
gen hentes fra fornybare ressurser, og at ener-
gien fra disse ressursene kan lagres og flyttes til
senere bruk, for eksempel transport. I kombina-
sjon med fornybare energikilder – som sol, vind
og vann – er hydrogen derfor særlig attraktivt.
Energi kan mellomlagres som hydrogen og der-
med gi bedre utnyttelse av slike systemer når
solen ikke skinner, når vinden ikke blåser eller når
det ikke regner. Hvis hydrogensamfunnet realise-
res, vil vi få et virkelig bærekraftig energisystem.
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På kort sikt ser bildet annerledes ut. Utviklingen
av hydrogensamfunnet vil ta tid og må gå skritt-
vis. I første omgang er tilpasning og utnyttelse av
eksisterende energikilder som naturgass, mest
realistisk for å kunne tilfredsstille de store ener-
gibehovene dagens samfunn har. Eksisterende
infrastruktur må også tilpasses denne nye ener-
gibæreren. Vi vil derfor først få se hydrogen brukt
i boliger, i kontorbygg og til flåtekjøretøy som
busser og ferger. Her vil kostnadene ved å til-
passe infrastrukturen være minst.

Et energisystem må betraktes som en kjede fra
kilde til sluttbruk. Kommer hydrogenet fra natur-
gass, er klimagassutslipp (CO2) fortsatt et problem
globalt. Derimot vil et transportsystem basert på
hydrogen og brenselceller gi umiddelbare, lokale
miljøgevinster.

Sammendrag

Hydrogensamfunnet er en visjon for et miljøvennlig energisystem.
Bruk av hydrogen som energibærer gir i kombinasjon med fornybare energikilder minimal forurensning.
Norge har naturressurser og teknologisk kompetanse som kan bidra til å realisere denne visjonen.

Visjonen om hydrogensamfunnet må sees på kort og på lang sikt.
Hydrogendrevne brenselceller er allerede i bruk for å gi elektrisitet og varme til hoteller og kontorbygg, og
de første brenselcellebussene går nå i rutetrafikk i Canada og USA. Personbiler med brenselceller vil først
bli aktuelle på lengre sikt.

I første omgang vil man produsere hydrogen fra kjente energikilder som naturgass.
Vindkraft eller andre fornybare kilder kan brukes sammen med hydrogen for energiproduksjon til lokal-
samfunn, men bruk av hydrogen fra naturgass vil være et nødvendig første skritt i overgangen til et miljø-
vennlig transportsystem.

Det er en politisk oppgave å skape incentiver for å skifte energisystem.
Hydrogenteknologi eksisterer, men markedsaktørene mangler incentiver. Politiske myndigheter bør 
vurdere å differensiere avgifter, legge til rette for ny infrastruktur og gi støtte til demonstrasjonsanlegg.
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energimengden i hydrokarbonet/naturgassen
tapes i en slik prosess. I overgangsperioden til
hydrogensamfunnet vil reformering av natur-
gass være en attraktiv fremstillingsmetode for
hydrogen.

Brenselceller omformer energien som er  “lagret”
i et drivstoff til elektrisitet og varme. Dette gjøres
ved å føre drivstoff og luft inn i cellen. Drivstoffet
reagerer med luften, og vi får strøm, varme og
vann. Strømmen kan brukes i elektriske motorer
eller til lys, PC-drift e.l. Varmen kan brukes til opp-
varming.

Bruksområder for brenselceller

Hydrogensamfunnet vil komme skrittvis. Det er
tre hovedområder hvor hydrogen og brenselceller
kan brukes: I mindre applikasjoner som mobilte-
lefoner og bærbare PCer, til stasjonære energifor-
mål som bygninger, og på lengre sikt i transport.

Mindre applikasjoner
Brenselceller har blitt brukt i NASAs romfarts-
program siden 1960-tallet, primært til små
installasjoner for produksjon av strøm, varme og
drikkevann til astronautene. Batterier i mobilte-
lefoner, datamaskiner og andre bærbare elektro-
niske apparater er svært dyre i forhold til ytelse,
og må lades ofte og lenge. Dette er derfor områ-
der hvor brenselceller vil ha lettest for å slå
igjennom, ettersom brenselceller allerede kan
konkurrere på pris, samtidig som de gir mange
ganger lengre levetid og enkel, hurtig påfylling
av nytt drivstoff.

Stasjonær energiproduksjon
Brenselceller er godt egnet til stasjonær energi-
produksjon, ettersom de produserer både varme
og elektrisk strøm (dette kalles ko-generering av
kraft og varme). De løsningene som er nærmest
kommersialisering baserer seg på reformering av
naturgass eller propan. Slike løsninger dekker
hele energibehovet til en bolig, både oppvarming
og elektrisitet. Siden slike anlegg produserer mye
elektrisitet, passer de godt i framtidens hus, hvor
elektrisitet vil utgjøre en stadig større del av
energibehovet. Dessuten kan man se for seg løs-
ninger hvor husstanden ikke bare omformer sin
egen energi, men også selger overskuddet tilbake
inn på el-nettet. Slike løsninger testes ut i Europa
allerede fra neste år.

Hvorfor hydrogensamfunnet?

Drivkraft 1: Energibehov
Estimater av verdens energibehov viser at det
kan øke med så mye som 40% i løpet av bare 10
år. Dette skyldes både at det blir flere mennesker
i verden og at flere ønsker en levestandard på
linje med det vi har i vestlige land. Dette vil øke
presset på eksisterende energiressurser. Forsy-
ningssikkerhet er også en viktig drivkraft i land
som er avhengig av import av energi.

Drivkraft 2: Miljø
Presset på energiressursene medfører større mil-
jøulemper i samfunnet. Globalt er utslipp av kli-
magasser (spesielt CO2 ) ved bruk av ikke-forny-
bare energikilder et stort miljøproblem. Lokalt gir
særlig transportsystemene store helsemessige
ulemper. Dette presser energi- og transportløs-
ninger i retning av å bli mer miljøvennlige.

Drivkraft 3: Liberalisering av energimarkedet
Mange land opplever press på energioverførings-
nettet i liberaliserte energimarkeder. Dette gjør
distribuerte energiløsninger mer attraktive.

Basisbyggestenene

Omlag 90% av universet er hydrogen i en eller
annen form.Ren hydrogen er en gass ved romtem-
peratur og reagerer lett med andre stoffer.Hydro-
gen forekommer nesten ikke fritt i naturen.

Hydrogen fremstilles lettest enten ved elektrolyse
(spalting) av vann, eller ved reformering av natur-
gass eller andre hydrokarbon-forbindelser. Elektro-
lyse av vann vil være en attraktiv fremstillings-
måte når energien kommer fra fornybare kilder
som solceller, vind- eller vannkraft.

Reformering av hydrokarboner vil si at hydrokar-
boner splittes til hydrogen og CO/CO2. En del av
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Ved stasjonær energiproduksjon er ikke de lokale
miljøaspektene ved brenselceller nødvendigvis
viktige. Derimot er miljøkonsekvensene for hele
energisystemet gode, ettersom de vil redusere
presset for å bruke mer forurensende energipro-
duksjon som kullkraft, eller for å bygge ut kraft-
gater til overføringsnettet.

Transport
Ytelsene i et transportsystem basert på brensel-
celler og hydrogen vil i det store og hele være
like gode eller bedre enn i dagens system. Bren-
selcellen er en meget effektiv energiomformer,
langt mer effektiv enn tradisjonelle forbren-
ningsmotorer. Driftsegenskapene ved hydrogen
og brenselceller står heller ikke tilbake for for-
brenningsmotorer. De mest lovende lagringsløs-
ningene kan gi like lang rekkevidde på en bil som
går på brenselceller som i en konvensjonell bil.
Man vil dermed kunne få den samme mobilite-
ten som dagens transportløsninger har, men
uten miljøulempene.

Forbrenningsmotorer slipper ut CO, CO2, NOx og
partikler, i tillegg til støy. Slik forurensing unngås
lokalt ved bruk av hydrogen og brenselceller. Ved
reformering av naturgass er fortsatt CO2-utslipp
et globalt problem, men dette er enklere å hånd-
tere ved sentral hydrogenproduksjon/reforme-
ring enn ved utslipp direkte fra kjøretøyet. Da vil
CO2-mengdene være store nok til å forsvare
investeringer i deponering , for eksempel ved
injeksjon i geologiske formasjoner i grunnen.

I dag er forbrenningsmotorer nærmest enerå-
dende på transportmarkedet. Den er en masse-
produsert vare som er svært billig. Det finnes
ennå ingen masseproduksjon av brenselceller, og
før det skjer klarer heller ikke brenselceller å kon-
kurrere prismessig mot forbrenningsmotoren til
personbiler. Men masseproduksjon krever at
infrastruktur er på plass.

Utfordringer: Infrastruktur og
sikkerhet
Lagring av hydrogen og utbygging av infrastruk-
tur for distribusjon utgjør to store utfordringer for
hydrogensamfunnet. Utfordringene arter seg for-
skjellig avhengig av hvilke bruksområder man ser
på. For stasjonær energiproduksjon eksisterer det
i dag brukbare løsninger med lokal produksjon

basert på elektrolyse. For storskalaproduksjon av
hydrogen for transportsektoren mangler både
infrastruktur og et effektivt marked. Her trengs
det et nasjonalt løft for å få på plass gode ramme-
betingelser.

Lagring og tanking
Våre viktigste energibærere har en eksisterende
infrastruktur rundt seg, hvor det er investert
store beløp. Vidstrakt bruk av hydrogen/brensel-
celle-løsninger krever endringer i denne struktu-
ren. Det må bygges opp systemer for distribusjon
av hydrogen, og sluttbruker må ha tilgang til
energien på en enkel og sikker måte. Og vi slutt-
brukere stiller høye krav i så måte, må vite!

Problemet med hydrogen er at energitettheten er
lav ved romtemperatur og atmosfærisk trykk. 1
liter hydrogengass inneholder bare 0,003 kWh
energi, mens 1 liter bensin inneholder 8.6 kWh
energi. Energitettheten til hydrogen må derfor
økes betydelig for at den skal være attraktiv i bruk.
De to mest aktuelle løsningene er kompositt-tan-
ker og metallhydrider.

På kort sikt er bruk av kompositt-tanker og høyt
trykk (600-700 bar) mest lovende. Man oppnår
en akseptabel energitetthet i forhold til vekt,
sammenlignbart med bensin. De første slike tan-
kene er godkjent for bruk i personbiler. Det gjen-
står å sørge for trygge påfyllingssystemer for
drivstoffet under så høye trykk. Her ligger det
norske industrielle interesser, ettersom norske
bedrifter er delleverandører av tank-løsninger for
tradisjonelle drivstoffer til den europeiske bilin-
dustrien.

Bruk av metallhydrider for lagring er mest
lovende på lengre sikt. I dag er energitetthet i for-
hold til vekt for liten. Det gjør slike løsninger
tunge, og kanskje mer egnet for bruk på steder
hvor vekt er av underordnet betydning, som ved
stasjonær bruk. I laboratorier er det oppnådd
gode resultater for metallhydrider basert på let-
tere elementer. Utfordringer som gjenstår er å få
hydrogen inn og ut av lagringsmediet både raskt
og enkelt.

Disse løsningene har et fellestrekk; de er dyre.
Det gjenstår omfattende materialteknologisk
utviklingsarbeid for kompositt-tanker og metall-
hydrider før de kan konkurrere på likefot med
eksisterende løsninger for bensin og diesel.
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Disse virkemidlene vil bidra til en utvikling av en
miljøvennlig energiproduksjon, samtidig som de
gir muligheter for verdiskapning i Norge.

Teknologirådets ekspertgruppe for hydrogen
består av:
Bjørn C. Hauback (Institutt for Energiteknikk)
Per Øyvind Hjerpaasen (Statkraft/Norsk 
Hydrogenforum)
Signe Kjelstrup (Institutt for kjemi, NTNU)
Steffen Møller-Holst (SINTEF Materialteknologi)
Elizabeth Baumann Ofstad (Hydro Energi/Norsk
Hydrogenforum)
Arnold K. Hansen (Teknologirådet)
Pål Næsje (Teknologirådet)

Teknologirådet er et uavhengig, rådgivende organ
for teknologivurdering. Det ble opprettet ved kgl.
res. 30. april 1999, etter initiativ fra Stortinget.
“ Fra rådet til tinget” utgis av Teknologirådets
sekretariat. Dette er det første i en serie av nyhets-
brev fra Teknologirådet til Stortinget.

Sikkerhet og bruk
Sikkerhet er en annen hovedutfordring fordi
hydrogen reagerer meget lett med andre stoff, er
lett antennelig og har høyt eksplosjonstrykk. Nå
er sikkerhet en utfordring ved alle energiformer
(bensin, høyspent elektrisitet, naturgass etc.),
men siden det ikke eksisterer en etablert infra-
struktur for hydrogen, er det heller ikke etablert
tilsvarende sikkerhetsrutiner for alminnelig bruk.

Hydrogen har – kanskje ufortjent – fått rykte på
seg å være spesielt farlig. I mange tilfeller vil
imidlertid hydrogen være sikrere i bruk enn ben-
sin eller diesel. I andre tilfeller kan det være for-
bundet med større risiko. Det er riktig å si at
hydrogen krever andre løsninger, der det må tas
hensyn til hydrogenets spesifikke egenskaper.
Sikkerhet og standardisering blir derfor et viktig
arbeidsområde fremover.

Hva kan gjøres?

Teknologirådets ekspertgruppe vil i første runde
peke på at politikere kan bidra til utvikling av
hydrogensamfunnet på flere måter:

1. Markedsaktørene har få eller ingen incentiver
til å skifte energisystem. Aktørene har gjort
investeringer i eksisterende anlegg som de
ønsker å utnytte. Samtidig ser vi at hydrogen
har litt høyere produksjonskostnader enn
bensin/autodiesel. Myndighetene kan støtte
opp under hydrogen som drivstoff ved å inn-
føre differensierte avgifter.

2. Avgiftslette for miljøvennlige kjøretøyer.
3. Politikerne kan sørge for at Norge får forskrif-

ter og regler for hydrogenteknologi på linje
med land som Island, Tyskland og USA.

4. Det kan gis støtte til prøveordninger (demon-
strasjonsprosjekter) for å ta eksisterende tek-
nologi i bruk. Det er allerede en betydelig virk-
somhet innen hydrogenteknologi i norsk
næringsliv og forskningsmiljø.

5. Det kan satses på grunnleggende og anvendt
forskning for å bringe frem norske nisjepro-
dukter. Utfordringer rundt materialer peker
seg spesielt ut her.
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