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3. og 10.  juni 2020 presenterte henholdsvis Norge og Tyskland ambisiøse hydrogenstrategier, som 
legger rammene for begge lands satsing på hydrogen som en sentral energibærer og teknologi i det 
grønne skiftet. Norsk-Tysk Handelskammer er svært positivt innstilt til disse strategiene, og ser et 
mangfold av muligheter for tettere samarbeid mellom landene innen forskning og utvikling, teknolo-
gi, kompetanse, infrastrukturutbygging og energiutveksling.

Hydrogen vil spille en nøkkelrolle i norsk-tysk økonomisk samarbeid i de kommende årene. I vår rolle 
som bilateralt handelskammer skal Norsk-Tysk Handelskammer være en plattform for økt samarbeid 
mellom Tyskland og Norge innen hydrogen. Gjennom våre aktiviteter og tjenester legger vi til rette for 
at Norge og Tyskland kan utnytte hverandres styrker og behov, for slik å stimulere næringsutvikling 
og verdiskaping i begge land.

Vi vil fortsette å videreutvikle det gode samarbeidet med norsk virkemiddelapparat innen hydrogen 
samt legge til rette for økt koordinering mellom tysk og norsk virkemiddelapparat.

Norsk-Tysk Handelskammer er teknologinøytral og anser alle hydrogenteknologier som kan bidra til 
betydelige klimagassreduksjoner som viktige i Europas omstilling mot netto nullutslipp i 2050.
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Verdien av internasjonalt samarbeid

Utvikling av hydrogen som en konkurransedyktig energibærer fører med seg en rekke utfordringer, 
som for eksempel høye produksjonskostnader, lagrings- og transportproblemer, sikkerhetsutfordrin-
ger og manglende teknologi. For å løse disse utfordringene og bidra til en raskere utrulling av hydro-
genteknologi globalt, er internasjonalt samarbeid innen forskning, innovasjon og industrialisering 
avgjørende. Spesielt viktig er det at infrastrukturutbygging koordineres over landegrensene og at de 
forskjellige lands økonomiske, teknologiske og geografiske forutsetninger kan komplementere hve-
randre. Tyskland og Norge har gode forutsetninger for å drive utviklingen av hydrogenøkonomien 
fremover, og har ofte komplementære styrker, behov og utfordringer.

Norsk-Tysk Handelskammer anser det derfor som en selvfølge at norske og tyske myndigheter inngår i 
dialog om tettere samarbeid.

Den tyske nasjonale hydrogenstrategien legger stor vekt på internasjonalt samarbeid og allokerer to 
milliarder euro til internasjonale partnerskap. Dette skal bidra til  forsyningssikkerhet og konkurran-
seevne gjennom import av hydrogen og eksport av tysk hydrogenteknologi til hydrogenproduserende 
land. Den norske hydrogenstrategien inneholder ingen slike lovnader om internasjonalt partnerskap. 
Det norske olje- og energidepartementet skal imidlertid utarbeide et veikart for hydrogen i Norge. 

Norsk-Tysk Handelskammer forventer at internasjonalt samarbeid vil spille en viktig rolle i utarbeidel-
sen av dette veikartet.

Ambisjoner og utfordringer i Tyskland

I dag benyttes 55 TWh hydrogen i Tyskland, hvorav omtrent syv prosent er grønt hydrogen. Den tyske 
regjeringen anslår at behovet for hydrogen vil være 90-110 TWh i 2030. For å dekke noe av dette beho-
vet skal Tyskland innen 2030 oppnå fem GW installert kapasitet grønt hydrogen. Det tilsvarer opp mot 
14 TWh og innebærer økt fornybar kraftproduksjon på 20 TWh. Regjeringen tar deretter siktemål på å 
nå ytterligere fem GW innen 2035, senest innen 2040. Dette skal bidra til å utvikle et hjemmemarked 
for tysk industri, som igjen kan utvikle kompetanse og teknologi for videre eksport til internasjonale 
markeder.

I første rekke ønsker den tyske regjeringen å bidra til økt bruk av hydrogen i landets prosessindus-
tri. Dernest ser regjeringen store muligheter innen transportsektoren – brennstoffceller og syntetisk 
drivstoff kan innføres både i landbasert tungtransport, skipsfart, luftfart og jernbane. På lengre sikt 
kan hydrogen gi et viktig bidrag til dekarbonisering av varme-markedet.   

Tyskland vil imidlertid ikke være i stand til å dekke det økte behovet kun med egen hydrogenpro-
duksjon, spesielt ikke om hydrogen blir så viktig for dekarbonisering av landets prosessindustri som 
den nasjonale hydrogenstrategien forespeiler. For at landets stålindustri skal bli klimanøytral innen 
2050, anslås det et behov på 80 TWh klimanøytralt hydrogen. For omstillingen av tyske raffinerier og 
ammoniakk-produksjon vil det behøves ytterligere 22 TWh. Om landets kjemiske industri skal bli kli-
manøytral innen 2050 hovedsakelig med hjelp av grønt hydrogen, vil det behøves ytterligere 600 TWh 
produksjon av fornybar kraft. Det vil være tilnærmet umulig å oppnå. Import blir derfor helt avgjøren-
de om Tyskland skal ha tilstrekkelig tilgjengelig hydrogen. Det er svært lite sannsynlig at global pro-
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duksjon av grønt hydrogen alene kan skaleres i høyt nok tempo til at tysk prosessindustri kan oppnå 
dyp dekarbonisering innen 2050 – av den grunn vil også import av blått hydrogen være nødvendig i 
en overgangsfase. 

Tyskland har en godt utbygget infrastruktur for transport og lagring av naturgass. Denne infrastruktu-
ren kan videreutvikles og omdannes til å frakte hydrogen. På grunn av importbehovet må dette gjen-
nomføres med koordinering og standardisering på europeisk myndighetsnivå og med eksporterende 
tredjeland.

Ved hjelp av internasjonale partnerskapsavtaler skal den tyske regjeringen bidra til å opprette et in-
ternasjonalt marked for hydrogenteknologi, i tillegg til å sørge for forsyningssikkerhet. Land som har 
stort potensial for produksjon av klimanøytralt hydrogen vil være attraktive partnerland.

Forskning og støtte til innovasjon og industriell skalering vil være svært viktig for å utvikle en tysk 
leverandørindustri innen hele hydrogenverdikjeden, fra produksjon til transport, lagring, distribus-
jon og anvendelse. Tyskland har blant annet med innovasjonsprogrammene «HyLand – Hydrogen 
Regions in Germany»  og «Reallabore der Energiewende»  allerede støttet demonstrasjon av hydro-
genteknologi i flere år. Med den nasjonale hydrogenstrategien forsterkes også støtten til skalering og 
industrialisering.

Potensial for produksjon og anvendelse i Norge

Produksjon

Forutsetningene for storstilt produksjon av grønt hydrogen er svært gode i Norge. Landet er i nor-
malår netto eksportør av strøm og har et gjennomsnittlig årlig strømoverskudd på 15 TWh. Samtidig 
har landet rikelige fornybarressurser. 98 prosent av Norges kraftproduksjon er fornybar, hovedsakelig 
basert på vann og vind. Vindkraft på land er dessuten konkurransedyktig uten subsidier, og det er 
stort potensial for offshore vindkraft på norsk kontinentalsokkel. Norge har jevnt lave kraftpriser, også 
medregnet prisstigningen som følger av nye strømkabler til Tyskland og Storbritannia. I tillegg er det 
flere steder langs kysten flaskehalser og områder med store mengder overskuddskraft, som kan gjøre 
det mer attraktivt å produsere hydrogen der. Det er også langs kysten at det største kundesegmentet 
holder til, nemlig maritim sektor og prosessindustri. På sikt er det dessuten potensial for offshore 
hydrogenproduksjon i tilknytning til offshore vindparker.

Norge er en av Europas største gassleverandører. Ved hjelp av CO2-fangst er det mulig å produsere 
hydrogen fra naturgass uten CO2-utslipp, såkalt blått hydrogen. Men dette er bare mulig om CO2-en 
som fanges også lagres slik at den ikke slippes ut i atmosfæren. Den norske regjeringen annonserte 
21. september 2020 at de vil støtte utviklingen av en fullskala verdikjede for CO2-fangst, transport og 
lagring (CCS) med 16,8 milliarder kroner. Med utviklingen av en fullskala CCS-verdikjede muliggjøres 
også norsk produksjon av blått hydrogen, både on- og offshore. 

Norge besitter en av verdens største skipsflåter. Hydrogen kan bli en viktig energibærer i maritim sek-
tor, men i mange skipssegmenter vil det være mer aktuelt å ta i bruk ammoniakk. Om ammoniakk skal 
være konkurransedyktig mot andre energibærere er det viktig at produksjonen finner sted i nærhet til 
kunden. Med rikelige mengder fornybar kraft og naturgass, samt en stor skipsflåte, er Norge en natur-
lig lokasjon for produksjon av både grønn og blå ammoniakk.
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Anvendelse

Det finnes en betydelig prosessindustri i Norge som er internasjonalt konkurransedyktig på grunn 
av rikelig tilgang til fornybar og billig kraft. Nesten alt hydrogen som brukes i Norge i dag benyttes i 
kjemisk industri eller til raffinering av petroleumsprodukter. Hydrogen benyttes også til produksjon 
av ammoniakk. Klimanøytralt hydrogen kan erstatte dagens bruk av konvensjonelt hydrogen i indus-
trien, men kan også erstatte andre kjemiske prosesser som har høyt CO2-utslipp.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har kartlagt mulighetene for elektrifisering og betydelige 
klimagassreduksjoner på landets 30 mest forurensende landbaserte industrianlegg. Halvparten av 
CO2-utslippene fra fastlandsindustrien kommer fra disse 30 anleggene. Syv av disse har bekreftet at 
det er mulig å full-elektrifisere de industrielle prosessene. I de 23 andre anleggene vil elektrifisering 
være vanskelig, og andre løsninger som hydrogen, biokull eller CCS er sannsynlige løsninger.

I den norske regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart er det satt mål om å halvere CO2-utslip-
pene fra innenriks skipsfart innen 2030, sammenlignet med 2005. Fra 2030 skal norske rederier kun 
ta i bruk nullutslippsteknologi, slik at den norske flåten er klimanøytral innen 2050. En tredjedel av 
energibehovet til landets 200 norske ferger vil antakelig dekkes av hybridløsninger med hydrogen og 
batterier. For skip som har høyere hastigheter og lengre distanser vil det behøves både hydrogen og 
ammoniakk.

Den norske regjeringen har signalisert at den ønsker å utvikle knutepunkter for hydrogen langs kys-
ten fordi mulighetsrommet er stort her. Slik kan det legges til rette for kollektivtrafikk, båtruter, fer-
ger og industri som bruker hydrogen. Potensielle knutepunkter er Mongstad, Kollsnes og Hjelmeland 
på vestkysten, men også punkter i Nordland der oppdrettsindustri og ferger er mulige forbrukere. 
Anløpssteder og fergestrekker som Oslo, Kristiansand, Larvik og Vestfjorden er også potensielle knu-
tepunkter.

Innen landtransport har den norske regjeringen satt som mål at alle nye tyngre varebiler, 75 prosent 
av nye langdistansebusser og halvparten av alle nye lastebiler skal være nullutslippskjøretøy. I tillegg 
til biobaserte drivstoff vil antakelig hydrogen spille en viktig rolle for å nå dette målet.

Det finnes i dag fem jernbanestrekninger (totalt 1 390 km) som ikke er elektrifisert. Den norske regje-
ringen undersøker om hydrogen kan benyttes på de lengste strekningene.

Det statlige selskapet Avinor er ansvarlig for drift av Norges 44 lufthavner og har satt som mål å elek-
trifisere innenriks luftfart innen 2040. Avinor tester også andre klimavennlige teknologier, som bio 
jetfuel (Biomass-to-Liquid, BtL). Hydrogen og syntetiske drivstoffer (E-fuels) kan bli aktuelle å teste i 
norsk innenriks luftfart så snart slike fly er tilgjengelige for testing.

I kraftsektoren er det mest aktuelt at hydrogen benyttes til energilagring ved utvikling av autarke 
energisystemer (micro grids), for eksempel på øyer som ikke er tilknyttet det sentrale kraftnettet, som 
Svalbard.
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Teknologisk kompetanse og industrielle forutsetninger

Tyske forskningsaktører og bedrifter er verdensledende innen hydrogenforskning og Power-to-X-tek-
nologier (PtG). Erfaringer og kunnskap fra landets energi-, prosess-, luftfarts- og bilindustri kan be-
nyttes til å utvikle nye hydrogenløsninger for hydrogenproduksjon og anvendelse, først og fremst i 
industri, landtransport, jernbane, luftfart og varme. Med sin ekspertise innen industriell automasjon, 
logistikk, komponentproduksjon og lagring har tysk leverandørindustri store muligheter til å etablere 
seg som en ledende aktør i hele hydrogenverdikjeden. 

Norske forskningsmiljøer og teknologiaktører har sterk kompetanse innen høytemperaturs brensel-
celler og elektrolysører, med et spesielt fokus på protonledende keramer. Innen dette feltet har Norge 
grunnleggende materialkompetanse i verdensklasse. I Norge besittes også høy kompetanse innen 
lavtemperaturs brenselceller og elektrolysører, inkludert alkalisk elektrolyse, samt på forbrenning av 
hydrogen og hydrogenlagring i metallhydrider. Norge har også internasjonalt ledende aktivitet innen 
modellering og analyse av hydrogensystemer og verdikjeder for hydrogen samt på tilknyttede hydro-
genområder som fyllestasjonsteknologi og hydrogentanker. Dessuten er norske aktører tidlig ute in-
nen utvikling av hydrogenteknologier til maritime formål. Det norske industrimiljøet er også ledende 
innen produksjon av elektrolysører og E-fuels.

Potensial for norsk-tysk hydrogensamarbeid

Norsk-Tysk Handelskammer ser en rekke muligheter for tettere bilateralt økonomisk samarbeid i ut-
viklingen av hydrogenøkonomien:

1. Norge er verdensledende innen elektrifisering av personbiltrafikken og har satt ambisiøse mål 
for klimagassreduksjoner i tungtransporten. Innen landtransport kan Norge derfor være et at-
traktivt testmarked for tyskproduserte kjøretøy.

2. Med store mengder gunstig strøm og nærhet til kunder fra maritim sektor og prosessindustri 
er det i Norge stort potensial for å etablere storskala produksjonsanlegg for grønt og blått 
hydrogen,  grønn og blå ammoniakk samt metanol og E-fuels. Tyske aktører som kan bidra til 
utvikling og prosjektering av slike anlegg vil være attraktive bidragsytere for norske aktører.

3. Det er teknisk mulig å benytte eksisterende rørinfrastruktur for storskala eksport av hydrogen 
fra Norge til Tyskland, i tillegg til å benytte skip. Norske selskap posisjonerer seg for hydrogenek-
sport til Tyskland, men behøver kunder fra tysk industri og tilstrekkelig infrastruktur for å kunne 
sette i gang. Norsk-Tysk Handelskammer mener det bør opprettes bilaterale fora der utfordringer 
knyttet til infrastruktur og andre rammebetingelser kan diskuteres, med mål om bedre koordiner-
ing mellom landene.

4. Norge har et stort forsprang innen utvikling av hydrogenteknologi til maritim sektor. Samti-
dig besitter Tyskland en stor skipsflåte og flere større havner. Økt samarbeid om innovasjon, 
teknologioverføring og infrastrukturutbygging i begge land kan stimulere teknologiutviklingen 
ytterligere og skape større markeder for teknologileverandører.

5. Begge land har sterke forskningsmiljøer og industrimiljøer med solide kunnskaper innen ulike 
deler av hydrogen-verdikjeden. Økt samarbeid mellom landene innen forskning og utvikling 
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kan styrke næringslivet og markedstilgang til begge land. Norsk-Tysk Handelskammer mener det 
på myndighetsnivå bør vurderes å utarbeide en bilateral samarbeidsavtale om forskning på hyd-
rogen.

6. Flere av Tysklands delstater har publisert egne hydrogenstrategier. Samtidig har norske fylkes-
kommuner forskjellige interesser og ambisjoner for hydrogen, enten det er produksjon eller 
anvendelse. Formaliserte regionale samarbeid kan bidra til økt koordinering av aktiviteter og 
legge til rette for utveksling av teknologi og bidra til bedre markedstilgang for norske og tyske 
aktører.

7. Norge er med sine vel 45 flyplasser og korte avstander mellom dem godt tilrettelagt for å teste 
ny og klimavennlig luftfartsteknologi. Norge kan dermed være et attraktivt marked for å teste 
tyskutviklet hydrogen- og e-fuel-teknologi for luftfart. 
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Om Norsk-Tysk Handelskammer

Norsk-Tysk Handelskammer er representant for tysk næringsliv i Norge, og er med sine rundt 850 
medlemsbedrifter Norges største bilaterale handelskammer. Vi bistår både tyske og norske bedrifter 
som ønsker innpass i henholdsvis det norske og det tyske markedet, med alt fra markedsrådgivning 
til juridisk og økonomisk rådgivning. Norsk-Tysk Handelskammer er del av et verdensomspennen-
de nettverk av tyske industri- og handelskamre. Nettverket består av rundt 80 regionale industri- og 
handelskamre i Tyskland (IHK, Industrie- und Handelskammer) og 140 utenlandshandelskamre (AHK, 
Auslandshandelskammer) i 92 land. Handelskamrene er underordnet det tyske industri- og handels-
kammernettverket (DIHK) i Berlin. 
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