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Forord
Rapporten ble utarbeidet som en del av Energiteknologistudiet ved Høgskulen på
Vestlandet i faget “Hydrogenteknologi - MAS307” høsten 2021. Oppgaven kom fram
etter en ide fra Lina Vassdal ved Møre og Romsdal Fylkeskommune, som også er vår
veileder. Det ble også gjort mye idemyldring rundt emnet internt i gruppen og med
veiledere.
Prosjektoppgaven har gitt oss god innsikt i hvilke oppgaver dieselaggregater brukes til
og hva som inngår i brenselceller og hvor lett det faktisk er å ta i bruk. Oppgaven har
blitt utviklet i en travel periode med mye studiebelastning på tvers av fag. Det har krevd
mye kaffe og tålmodighet fra nære og kjære.
Det har vist seg utfordrende å skaffe kommersielle priser på brenselceller. Flere
leverandører har blitt kontaktet, men lite svar. Det er mange bedrifter som har store
planer og ønsker investorer, men et fåtall har produkter på markedet. Enda færre har
villet dele priser. Noen leverandører har hjulpet oss veldig og gitt gode estimater og det
er vi veldig takknemlige for.
Vi har hatt to veiledere gjennom prosjektet, Lina Vassdal ved Møre og Romsdal
Fylkeskommune og Jonathan Torstensen internt på HVL. Vi vil gjerne rette en stor takk
til Lina og Jonathan for gode innspill og bidrag med kontaktpersoner i
hydrogenmarkedet. Vi vil og rette en takk til Christian Carlson (Daglig leder i Sea
Technology AS), for veiledning og informasjon som bidro til utvikling av rapporten.
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Sammendrag
Dieselaggregater er i dag den mest brukte kilden for reservekraft. De spiller en viktig
rolle i samfunnet globalt sett, men det er flere utfordringer med disse. Aggregatene
slipper ut store mengder klimagasser og svevestøv, i tillegg til støy og varme.
Robustheten til dieselaggregater er trolig også noe overvurdert og de krever mye
vedlikehold.
Hydrogendrevne brenselceller er lovende lavutslippsteknologi med flere fordeler. De
har ingen lokale utslipp, ingen støy, opptar relativt liten plass og har betydelig mindre
vedlikeholdsbehov enn dieselaggregat. Det er flere systemer i drift som benytter
brenselceller for generering av strøm, og frem mot 2030 forventes bruken å øke
betraktelig, i takt med den antatte kostnadsreduksjonen.
Hydrogen produseres i dag hovedsakelig fra naturgass, som fører til klimagassutslipp.
Frem mot 2030 forventes tilgjengeligheten av hydrogen å øke betraktelig og
hovedparten vil bli produsert fra elektrolyse med fornybar energi. Prisen forventes også
å synke. Ammoniakk har allerede i dag et stort potensial til å benyttes som
hydrogenbærer, ettersom prisen er konkurransedyktig. Det eksisterer også allerede en
global og velfungerende infrastruktur langs hele verdikjeden for ammoniakk, i
motsetning til hydrogen.
Det er hovedsakelig tre typer brenselceller som er aktuelle; Alkalisk-, Proton-ExchangeMembrane- og Solide-Oxide-brenselcelle. Alkalisk- og PEM-brenselceller er de mest
kommersielt tilgjengelige på dagens marked, og er i tillegg konkurransedyktig på pris
sammenlignet med dieselaggregater.
Ved dimensjonering for opp mot 8 timer reservestrøm, vil batterier antageligvis være
den mest gunstige løsninger. I tilfeller der behovet krever lenger driftstid, vil
brenselceller med trykksatt hydrogen være foretrukket. Dersom man trenger
reservestrøm i lengre tid, gjerne lengre én uke, vil lagring av drivstoff bli en utfordring.
En løsning ved at brenselcellen kombineres med fornybar teknologi eller ammoniakk
som hydrogenbærer må dermed vurderes, grunnet den høye energitettheten, den lave
kostnaden og gode muligheter for lagring.
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Abstract
Diesel generators the most used source of backup power today. They play an important
role in society globally, but there are also several challenges with these. The generators
emit large amounts of greenhouse gases and airborne dust, not to mention noise and
heat. The robustness of diesel generators have probably also been somewhat
overestimated and they require a lot of maintenance.
Hydrogen powered fuel cells is a promising low-emission technology that has several
benefits. There is no local emissions or noise, occupy relatively small space and need
significantly less maintenance than diesel generators. There are already several systems
in active operation that use fuel cells to generate electricity, and by 2030, the use is
expected to increase significantly, in line with the potential cost reductions.
Hydrogen is currently produced mainly from natural gas, which lead to massive
emissions of greenhouse gases. By 2030, the availability of hydrogen is expected to
increase greatly and the majority will be produced from electrolysis with renewable
energy. The price is also expected to fall. Ammonia has already a great potential to be
used as a hydrogen carrier, as the price is competitive. There is also already a global and
well-functioning infrastructure along the entire value chain for ammonia, in contrast to
hydrogen.
There are mainly three fuel cell types that is relevant; alkaline, proton-exchangemembrane and solid-oxide fuel cells. Alkaline and PEM fuel cells ar the most
commercially available fuel cell on today’s market, and are also competitive in price
compared to diesel generators.
When dimensioning back-up power for up to 8 hours, batteries will probably be the
most favorable solution. In situations which require longer operation time, fuel cells
with pressurized hydrogen will be preferred. In situations which require operation time
longer than a week, storing the fuel may present a challenge. A solution by combining a
fuel cell with renewable technology like solar panels and a wind turbine would be
beneficial. Ammonia as a hydrogen carrier could then also be considered, due to the
chemical properties of ammonia making it suitable for long term operation running.
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Nomenklatur
AFC
AMFC
C12H23
C
H
CO
CO2
g
KOH
kg
kW
kWh
kWh/m3
LHV
Li
MCFC
NH3
NOx
OHPAFC
PEMFC
SOFC
SOFC-H
SOFC-O
YSZ

-

Alkaline Fuel Cell
Alkaline Membrane Fuel Cell
Diesel
Karbon
Hydrogen
Carbon monoxide, karbonmonoksid
Carbon dioxide, karbondioksid
gram
Potassium hydroxide, kaliumhydroksid
kilogram
kilo-Watt, kilowatt
kilo-Watt-hour, kilowattime
kilo-Watt-hour per cubic meter, kilowatttime per kubikkmeter
Lower Heat Value (nedre brennverdi)
Litium
Molten Carbonate Fuel Cell
Ammonia, Ammoniakk
Nitrogen Oxide, nitrogenoksid
Hydroxide, hydroksid
Sulfuric and Phosphoric Acid Fuel Cell
Proton Exchange Membrane Fuel Cell
Solid Oxide Fuel Cell
Solid Oxide Fuel Cell (proton conducting membrane)
Solid Oxide Fuel Cell (oxygen-anion conducting membrane)
Yttrium-Stabilized Zirconia
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1. Innledning
1.1 Bakgrunn for oppgaven
Norge som har forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser med 40% og målet
er 50-55% sammenlignet med utslippstall fra 1990 [1]. Det kreves at ny teknologi tas i
bruk i dag. Det er ikke sikkert det alltid er økonomisk gunstig, men det er en viktig
investering for å drive ny teknologi mot adopsjon.
11.06.2021 la regjeringen fram Meld. St. 36 (2021), som omhandler energi til arbeid om
langsiktig verdiskapning fra norske energiressurser. Regjeringen gir her et forslag til
hvordan Norge som energinasjon, kan bruke energiressursene til å skape vekst og nye
arbeidsplasser. Som en del av meldingen til Stortinget legger Regjeringen fram et veikart
for hydrogen. Veikartet blir brukt for å beskrive ambisjonene og retningen for utvikling
av produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen i Norge de neste 5-10 årene, samt en
visjon fram mot nasjonen skal bli klimanøytralt i 2050. Av stortingsmeldingen fremgår
det også at “veikartet viser en mulig utvikling av infrastruktur og knutepunkter for
hydrogenverdikjeder basert på fornybar kraft og naturgass med CO2-håndtering” [2].
Frem mot 2025 legger Regjeringen opp til at hovedfokuset vil være å støtte
teknologiutvikling for både produksjon og bruk av rent hydrogen, blant annet gjennom
piloteringer og demonstrasjonsprosjekter. Videre mot 2030 skal hydrogen være et
etablert alternativ i transportsektoren og fungere som et modent alternativ i industrien.
Mot 2050 vil markedet for både produksjon og bruk av hydrogen i Norge være godt
etablert for de fleste aktuelle sektorer. Planen vil være at hydrogen skal bli brukt der det
vil være den beste løsningen for industrielle virksomheter. Norge vil være
verdensledende i eksport av hydrogen, som igjen vil bidra med betydelig verdiskapning
for det norske samfunnet [2].

Spesielt om dieselaggregater
Teletårn, datasentre, sykehus, hytter og marine installasjoner er eksempler på
lokasjoner der strømbehovet i dag er dekket hovedsakelig av dieselaggregater. Denne
omfattende bruken av dieselaggregater fører til forurensing i form av klimagasser og
svevestøv i tillegg til mye støy og varme [3].
Det er ønskelig å finne et alternativ til dieselaggregat med lavest mulig utslipp, men med
de samme fordelene som et dieselaggregat har. Samtidig skal løsningen være økonomisk
gunstig å ta i bruk.
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Spesielt om brenselceller
Hydrogendrevne brenselceller er teknologi som har eksistert lenge, men har blitt
utkonkurrert av fossile alternativer og hatt lite fokus inntil nylig. Lite fokus betyr lite
utvikling og lite utvikling betyr liten kostnadsreduksjon. De siste årene har noe snudd,
det har skjedd mye og kostnadene raser nedover år etter år. Selskaper som Microsoft
har begynt å se muligheten i å nytte brenselceller til nødstrøm ettersom det er en simpel
og effektiv lavutslippsteknologi som har en rekke fordeler over dieselaggregater [4]

1.2 Problemstilling
Av det som nevnes ovenfor er det tydelig at dieselaggregater begynner å bli utdatert
teknologi. Det er ønskelig å begynne en utfasing så raskt som mulig og siden
hydrogendrevne brenselceller har begynt å utvikle seg og bli markedsaktuell lyder
oppgavens problemstilling følgende:
Er det aktuelt å ta i bruk hydrogendrevne brenselceller for å erstatte dieselaggregater i
dag?
I dette inngår hvilke brenselcelleteknologier som finnes i dag og hvilke som allerede er
på markedet. Det er også naturlig å vurdere hvilke brenselcelleteknologier er aktuelle på
markedet i nær fremtid og hvilke løsninger som kan vurderes.

14

Brenselceller som erstatning for dieselaggregater

2. Metode
2.1 Teoretisk fremgangsmåte
For å besvare problemstillingen falt det naturlig å bygge opp rapporten i 4 deler.
Teorien bak dagens teknologier, analyse av teorien ved å se på potensiale med å benytte
denne teknologien samt hva som allerede er i drift i dag. Det vil så bli diskutert rundt
disse løsningene før det konkluderes med hva som vil være mest gunstig å ta i bruk i dag
Teorien er bygd opp ved bruk av vitenskapelige artikler, hentet fra blant annet
ScienceDirect, U.S Depertment of Energy, universitetsnettsider og Regjeringen. Disse
kildene er å regne som pålitelige.
For dagens løsninger og det som finnes på markedet er det benyttet mediekanaler til
ulike bedrifter som Ballard, BKK og Enova Det er også blitt kontaktet leverandører
direkte for informasjon om produkter og prisestimater.

2.2 Feilkilder
Brenselcelleteknologien utvikler seg fort og kan føre til mye av informasjonen blir
utdatert. Nye og “oppdaterte” rapporter kan inneholde kilder fra 5-10 år tilbake og mye
av informasjonen vil ikke nødvendigvis stemme overens med dagens situasjon.
Kostnader rundt brenselceller og batterier har sunket mellom 40-90% de siste 10 årene,
og er en god indikator for at endringene skjer hurtig.
Det har også vært utfordrende å få gode estimater gjennom leverandører. Noen har
produkter på markedet, mens andre er ute etter investorer og påstår de har produkter.
Det er et fåtall av aktører som har vært mulig å komme i kontakt med og av de
leverandørene som har blitt kontaktet, er det kun en leverandør som har gitt et
prisestimat. Dette fører til at det er ingenting å sammenligne med, bortsett fra tall fra
eldre rapporter. Oppgaven finner da bare er én aktuell kommersiell aktør for
brenselceller i dag, selv om i realiteten er det nok flere aktører med ulike priser.
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3. Teori
3.1 Dieselaggregater i dag
Dieselaggregater er i dag den mest brukte kilden til reservestrøm [Figure 1] [5]. De er
lettstartede og brukes over hele verden til å produsere elektrisitet til ulike formål.
Størrelsesorden mellom 8kW til 2000 kW er mest vanlig, men de kommer i så og si alle
størrelser. De fungerer ved å bruke diesel som drivstoff i en forbrenningsmotor og den
mekaniske energien går videre til en generator som produserer elektrisitet. Prosessen
fører også til utslipp av CO2, NOx og sot fra ufullstendig forbrenning [6].

Figure 1 - Bilde av et dieselaggregat

Et gjennomsnittlig dieselmolekyl, C12H23, består av 12 karbonatomer og 23
hydrogenatomer. Disse karbonatomene binder til oksygenatomer i luften ved
forbrenning og danner CO2. Ved komplett forbrenning av 1 liter diesel blir det dannet
omtrent 2,6 kg CO2.
Bruksområdet for dieselaggregater kan deles inn i tre hovedområder. Det første er
nødstrøm, der strømtilførselen er tilstrekkelig og dieselaggregat blir brukt til backup
ved strømbrudd. Eksempler på slike lokasjoner er sykehus, gamlehjem, datasentre og
fryselager [7].
Det andre er lokasjoner der dieselaggregater blir brukt til å gi ekstra kraft ettersom
strømtilførselen fra nettet ikke er tilstrekkelig. Dette gjelder lokasjoner som
byggeplasser, veibygging eller bondegårder, der gjerne traktorer blir brukt for å levere
kraft.
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Det tredje er lokasjoner der det ikke er mulig å koble til strømnettet eller der det ikke er
gunstig, som for eksempel ved økonomiske og infrastrukturelle utfordringer. De brukes
da som primærkraft. Eksempler på slike lokasjoner er hytter, teletårn, oljeplattformer
og andre marine installasjoner.
Dieselaggregater er kjent som pålitelige, men krever regelmessige rutiner for
vedlikehold. En studie av robustheten til diesel-reserveaggregater, fant at et godt
vedlikeholdt aggregat brukt som nødstrøm har kun opp til 80% sannsynlighet til å være
velfungerende under drift i to uker. Et dårlig vedlikeholdt dieselaggregat ville ha 50%
sannsynlighet for å stanse i løpet av 48 timer [5].

3.2 Batterier
Selv om rapporten ser hovedsakelig på brenselceller, skal det også nevnes at batterier er
viktig for å oppnå dekarbonisering av industri i samfunnet. Selskaper som BKK er i gang
med å teste batterier til erstatning av dieselaggregater på byggeplasser. Batterier på 100
kWh er testet ut og det er planer om størrelser opp til 500kWh [8].

Figure 2-Volumveid gjennomsnittspris for batterier pr 2020 [9]

Batterier brukes allerede sammen med dieselaggregater for å levere strøm i de 30
sekundene det tar for aggregatet å starte opp ved et strømbrudd. Ettersom prisen på
batterier har sunket kraftig de siste årene har det blitt mer og mer gunstig å bruke
batterier alene som backup [Figure 2].
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Batterier har utslipp av klimagasser i produksjonsfasen, men null utslipp på lokasjon.
Hvor batterier er produsert har også innvirkning på utslippet gjennom
produksjonsfasen ettersom store deler av utslippene er knyttet til elektrisitetsbruk.
Hvor elektrisiteten kommer fra er dermed avgjørende. I Norge kommer omtrent all
energi fra fornybar vannkraft, men i Kina, der mesteparten av verdens batterier er
produsert, kommer elektrisiteten hovedsakelig fra fossile brensler som diesel og kull
[10].
Batterier i bruk er heller ikke uten utfordringer. Kapasiteten til batterier er vanligvis gitt
ved 25℃, og uten klimaskjerming eller oppvarming vil batterier følge utetemperatur.
Ved en temperatur på -22℃ er et batteri estimert å miste rundt halvparten av
kapasiteten. I kombinasjon med degradering over tid, alt etter bruket, fører dette til at
batterier må overdimensjoneres for å levere tilstrekkelig kapasitet over flere år [11].
Dette fører igjen til at batteriene blir både store, tunge og dyre.
Råstoff i fremtiden kan bli en utfordring, og de fleste batterier for bruk i stor skala er
produsert fra sjeldne og dyre metaller, som litium, kobolt og mangan. Det er ikke sikkert
at produksjon og bruk av batterier vil klare å opprettholdes [12]. I tillegg påfører
utvinningen av disse metallene store belastninger både på arbeidernes forhold, men
også utslipp av klimagasser. Dette kommer i stor grad av at utslippene ved utvinning er
store, og tilgangen til metallene ikke vil vare evig [13].

3.3 Brenselceller
I brenselcellen omgjøres kjemisk energi til elektrisk energi, på samme måte som i et
batteri. Til forskjell fra et batteri, har en brenselcelle mulighet til å produsere
elektrisitet kontinuerlig så lenge det tilføres tilstrekkelige mengder brensel. Den har i
tillegg betydelig mindre behov for vedlikehold enn forbrenningsmotorer og
dieselaggregater [14] [15]. Dette kommer i stor grad av at brenselcellen ikke har
bevegende komponenter som får store belastninger, og særlig stasjonære brenselceller
har lite vedlikeholdsbehov. Brenselcellen kan benytte flere forskjellige drivstoff, men i
rapporten tas det kun hensyn til hydrogen som brensel i tillegg til ammoniakk i en
høytemperatur-brenselcelle.
Alle brenselceller er bygd opp av de samme komponentene, én elektrolytt og to
elektroder [Figure 3]. De forskjellige brenselcelleteknologiene bruker allikevel ulike
elektrolytter og elektroder, som er med på å bestemme den elektrokjemiske reaksjonen
som finner sted i cellen og hvilken temperatur prosessen foregår ved. Av denne grunn
vil hver brenselcelleteknologi ha sine fordeler og ulemper som gjør dem mer egnet for
spesifikke markeder og oppgaver [16].
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Figure 3- Generell skjematisk fremstilling av en brenselcelle. Hydrogen inn ved anoden, oksygen inn ved katoden, og
produktene er elektrisk strøm og vann. Kilde: SNL

Man skiller mellom lav- og høytemperatur brenselcelle, der blant annet Alkaline Fuel
Cell (AFC), Proton-Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) og Phosphoric Acid Fuel Cell
(PAFC) regnes som lav-temperatur-brenselcelle, mens Solid Oxide Fuel Cell og Molten
Carbonate Fuel Cell (MCFC) foregår ved høye temperaturer [17] [18]. For
enkelthetsskyld vil rapporten kun se på muligheter ved å bruke brenselceller av typene
AFC, PEMFC og SOFC.
Alkalisk brenselcelle
For en Alkalisk brenselcelle består elektrolytten av en alkalisk løsning, ofte en
vannholdig KOH-løsning, mens membranen er av et porøst diafragma. Brenselcellen har
den store fordelen med at komponentene kan bestå av mange ulike, stabile materialer,
og elektrodene trenger ikke å være lagd av edelmetaller. Dette gjør AFC til en svært
billig brenselcelle i forhold til de andre på markedet. AFC har også meget kort
oppstartstid, selv uten forvarming eller ved omgivelsestemperaturer under 0°C [16].
PEM-brenselcelle
PEM-brenselcellen inneholder en membran av en fast polymer som kun lar protoner
vandre gjennom. Den lave temperaturen for en PEMFC kommer blant annet av at
polymeren har begrensede termiske egenskaper, og tåler dermed ikke høye
temperaturer [17]. Figur 4 viser skjematisk oversikt over en PEM-brenselcelle, og
hvordan den fungerer.
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Figure 4 - Skjematisk oversikt over PEM-brenselcelle. Kilde: iStockphoto

PEMFC er en lovende og godt fungerende produksjonsmetode for elektrisk energi fra
hydrogengass, men det er også en veldig kostbar prosess. Det er platina som blir brukt
som katalysator ved elektrodene i brenselcellen som er et svært kostbart edelmetall. Det
forskes på å utvikle brenselceller med en svært redusert mengde platina, slik at
brenselcellen blir mer aktuell og tilgjengelig [19].
En av fordelene med PEMFC er at selve brenselcellen er relativt liten og lett, samtidig
som den har en høy energitetthet. Brenselcellen har dermed blitt en av de ledende
teknologiene for bruk av brenselceller innenfor blant annet transportsektoren og
applikasjoner for materialhåndtering [14].
Alkalisk-membran brenselcelle
Alkaline Membrane Fuel Cell (AMFC) er en alkalisk brenselcelle som har mulighet til å
blant annet bruke ammoniakk som drivstoff [Figure 5]. Den fungerer på samme måte
som en AFC, ved at OH--ioner transporteres gjennom elektrolytten, og har i tillegg lik
operasjonstemperatur.
Forskjellen mellom de to, er at AFC bruker en vannholdig alkalisk løsning som
elektrolytt, mens AMFC har en polymerisk elektrolyttmembran, likt som for en PEMFC
[20]. AMFC regnes som en solid konkurrent mot PEMFC, spesielt med tanke på de
økonomiske faktorene som forekommer ved utvikling av PEMFC, men det er en umoden
teknologi.
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Figure 5- Skjematisk fremstilling av AMFC med ammoniakk som drivstoff [20]

Solid Oxide brenselcelle
SO-brenselcellen består kun av solide keramer, hvor den faste elektrolytten ofte er lagd
av det keramiske materialet yttrium-stabilisert zirkonia (YSZ). YSZ har god evne til å
lede oksygenioner [21] [22]. Figure 6 viser en skjematisk fremstilling av denne
brenselcellen.

Figure 6- Skjematisk fremstilling av SOFC. Kilde: iStockphoto

Brenselcellen har en høy operasjonstemperatur, som kommer av at de keramiske
materialene ikke blir elektrisk og ionisk aktive før temperaturen stiger til mellom 5001000 °C. Ved disse temperaturene kan de fleste drivstoff oksideres, og resultatet er at
brenselcellen har stor et stort utvalg av drivstoff som kan benyttes [16] [20]. Av mulige
drivstoffer har man blant annet hydrogen, naturgass, biodrivstoff og ammoniakk.
SOFC regnes som en av de mest effektive brenselcellene for generering av energi, og kan
oppnå en total virkningsgrad på opptil 60% [21] [20]. Selv om SOFC har en
fundamentalt god teknologi, er den relativt umoden og ikke kommersielt tilgjengelig på
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markedet i dag. Dette gjør at en beregning av et back-up-energisystem basert på SOFC
kan være vanskelig å realisere per dags dato [18]. Det er også utfordringer knyttet til
den høye prosesstemperaturen, blant annet korrosjon og nedbryting av brenselcellens
komponenter.

3.4 Hydrogen
Hydrogen er en energibærer, og ved hjelp av en brenselcelle kan man frigjøre energien.
For at brenselceller skal være kommersielt mulig, er man blant annet avhengig av god
tilgang på hydrogen. Per i dag er det få aktører på markedet for hydrogen, men det er
flere store prosjekter på gang, og frem mot 2030 forventes infrastrukturen for
produksjon og lagring å være betydelig forbedret både nasjonalt og internasjonalt nivå.
[23][Figure 7].

Figure 7- Verdikjede for komprimert hydrogen [23]
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Selv om hydrogengass er fargeløs, blir hydrogen ofte omtalt med forskjellige farger,
avhengig av hvordan det er produsert. Det er ingen offisiell definisjon på fargene, men
Figure 8 under viser de mest vanlige fargene slik de er omtalt i industrien. Videre i
rapporten nevnes grått, blått og grønt hydrogen.

Figure 8 - Hydrogen fargespekter, North American Council for Freight Efficiency [24]

Grått hydrogen har lavest produksjonspris i dag [Figure 9]. Det forventes at i årene
fremover vil produksjonsprisen av grønt hydrogen synke betraktelig, ettersom større
produksjon skjer fra billig, fornybar elektrisitet. Samtidig vil økende CO2-avgift fører til
at grått hydrogen blir mer kostbart [25]
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Figure 9 - Prognose for produksjonspris av hydrogen på globalt nivå [26]

Komprimert hydrogengass opptar betydelig mindre volum enn flytende hydrogen, og vil
derfor ofte være det foretrukne alternativet for både transport og lagring. Ved lagring av
komprimert hydrogengass blir gassen vanligvis trykksatt ved mellom 350-700 bar,
avhengig av bruksområdet [27]. Ved 350 har gassen en tetthet på 0.023 kg/L, og man vil
dermed kunne lagre 2.3 kg hydrogen i en tank som rommer 100 L hydrogen.
På grunn av hydrogenmolekylet sin størrelse, vil det i praksis være veldig vanskelig å
produsere en lagringstank som er tett nok for oppbevaring av hydrogen [28]. For
lagring av gassen, må det brukes spesielle lagringstanker hvor alle komponentene tåler
både høyt trykk og er motstandsdyktig mot selve hydrogenet. Norske Hexagon
Composites er en produsent av lagringstanker for hydrogen av type 4, se Figure 10.
Type 4 er en kompositttank med polymerkjerne, og har dermed flere fordeler; lav vekt,
høy korrosjon og høy utmattelsesstyrke. Dette gir gode muligheter for økt last og
storskala lagring og transport.
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Figure 10 - Viser de fire ulike typer oppbygging av høytrykkstanker. Kilde: Hexagon Purus [29]

Ettersom hydrogentanker må tåle et trykk opp mot 700 bar, stilles det strenge krav til
sikkerheten. Gjennom testing og utvikling, gjennomgår komposittankenet store
påkjenninger, som blant annet inkluderer branntesting, beskutt med gevær og
trykkbelastninger de aldri ville fått i løpet av et normalt livsløp. Disse tankene blir blant
annet brukt i hydrogendrevne biler og på grunn av de strenge sikkerhetskravene, er
hydrogenbiler tryggere og mindre eksplosjonsfarlige enn andre biltyper. Litt av dette
kommer naturlig av at hydrogentanker må tåle ekstremt trykk innenfra, og dermed tåler
de også store, ytre belastninger [30].

3.5 Ammoniakk
En av utfordringene til hydrogen er at det er vanskelig å transportere trygt i stort volum.
Ved å benytte seg av hydrogenet som er bundet i ammoniakk, kan man ha en løsning på
denne utfordringen. Ammoniakk er lettere å håndtere sammenlignet med hydrogen,
spesielt i store mengder. Siden ammoniakk har lenge vært brukt til kunstgjødsel
eksisterer det allerede en omfattende infrastruktur for produksjon, distribusjon og
lagring av ammoniakk [31] [32].
Det er også stor prisforskjell per kWh energi til sammenligning med komprimert og
flytende hydrogen, som gjør det mer attraktivt å ta i bruk i dag [Figure 11]. Det finnes
flere muligheter for å kjemisk binde hydrogen for lagring, men det er kun ammoniakk
som blir vurdert i rapporten, ettersom det er mest aktuelt per i dag.
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Figure 11 - Prissammenligning av drivstoff [23]

Ammoniakk har i flytende form en massetetthet på 0.68kg/L og en volumetrisk
energitetthet på 12.7 MJ/L [33]. Ammoniakk er i flytende tilstand ved en temperatur
under -34°C ved 1 atm trykk, og ved høyere trykk enn 8 bar kan flytende ammoniakk
lagres ved romtemperatur. Dette gir muligheten til å lagre store mengder hydrogen i
form av ammoniakk på mindre områder.
Ammoniakk er mindre antennelig enn hydrogen, og er av The National Fire Protection
Association USA (NFPA) klassifisert som svært giftig og gir det 3 poeng på en skala fra 04 [Figur 12]. Eksponering kan være farlig, avhengig av konsentrasjon og varighet.
Ettersom ammoniakk er lettere enn luft, blir den som regel ikke liggende ved bakkeplan,
men kan ved høy luftfuktighet danne damp som er tyngre enn luft [34].
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Figure 12- Sammenlinging av risiko for ulike brensel [34]

Ved bruk av ammoniakk som hydrogenbærer er ikke hydrogenet festet til
karbonatomer og fører ikke til utslipp av CO2. Selv om produksjonen av hydrogen fra
ammoniakk har et karbonfritt utslipp, produseres ammoniakk blant annet fra naturgass
gjennom dampreformering og Haber-Bosch prosessen [31]. Hydrogen spaltes fra
naturgass, reagerer med nitrogen og danner ammoniakk, noe som gjør at
karbonutslippet ved denne prosessen er stort. Dersom et anlegg for produksjon av
ammoniakk fra naturgass benytter seg av karbonfangst (CCS), altså det som blir omtalt
som blått hydrogen, vil hele verdikjeden fra naturgass, til ammoniakk og videre til rent
hydrogen være tilnærmet karbonnøytral [Figure 13].

Figure 13 - Verdikjede for ammoniakk [23]
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Ammoniakk kan også produseres bærekraftig ved å benytte seg av grønt hydrogen fra
elektrolyse av vann. Fordelen her vil være at man får produsert hydrogen av høy renhet,
i tillegg til at man slipper håndtering av CO og CO2 som produseres gjennom
dampreformering av naturgass. Sol, vann og vindenergi egner seg meget godt til
hydrogenproduksjon ved elektrolyse ettersom overskudd kan benyttes når
etterspørselen for elektrisitet er lav.
Spalting av ammoniakk til hydrogen og nitrogen gjøres gjennom en ammoniakk”cracker”. Spaltingen starter ved oppvarming av flytende ammoniakk, slik at den går
over i gassform. Gassen spaltes videre til nitrogen- og hydrogengass på grunn av høye
temperaturer. I en lavtemperatur-brenselscelle må dette gjøres før hydrogenet
transporteres inn i en brenselcelle, mens med en høytemperatur-brenselcelle har man
bruke ammoniakk direkte [21] [20].
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4. Analyse/resultat
4.1 Kostnader og støtte
For at et brenselcellesystem skal være aktuelt å ta i bruk i dag må prisen være i samme
størrelsesorden som alternativene. Brenselcellesystemer, spesielt PEM, har de siste
årene hatt en kraftig reduksjon i kostnader og denne trenden er antatt å fortsette.
Microsoft spådde i 2020 at innen et år eller to ville prisen på brenselceller konkurrere
med dieselaggregater og hadde da kjørt flere storskala-tester med hydrogendrevne
brenselceller [4].
Enova SF er et statsforetak som gir økonomisk støtte til aktører som tar i bruk ny
teknologi. For at hydrogenløsninger skal bli økonomisk gunstige å utnytte sammenlignet
med fossile løsninger krever det i mange tilfeller en utvikling av teknologiene slik at
kostnadene går ned. Enova har de siste årene gitt tilskudd til flere hydrogenprosjekter,
inkludert prosjektene nevnt i kapittel 4.5. Disse bidragene bidrar til utvikling av ny
teknologi som demonstrerer løsninger for bruk av hydrogen i industriell og full skala i
transportsektor og industri. Enova kan bidra med økonomisk støtte til aktører som både
ønsker å skape ny teknologi og ta i bruk eksisterende teknologi innen hydrogen [35].
Som nevnt i kapittel 3.3 og vist under i figur 14, er hovedkostnadene i brenselceller i dag
katalysatoren, som består av edelmetaller. Det var også nevnt at det er lovende
forskning på å kraftig redusere bruken av edelmetaller i katalysatoren. Dette kan føre til
at brenselceller raskt ikke bare vil konkurrere med dieselaggregater, men kanskje bli
det mest gunstige valget. Ballard estimerer i skrivende stund en kostnad på
brenselcellen til omtrent 1600 EUR/kW, eller 16 000 NOK/kW [36].
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Figure 14 - Kostnadstrend for hydrogendrevne brenselceller i biler [37]

For lagring av hydrogen ligger kostnader på omtrent 13 EUR/kWh ved lagring på 700
bar i stor skala, altså fra 200 kg [38]. Gitt hydrogens energitetthet på 33.33 kWh/kg
tilsvarer dette 400 EUR/kg. Dette gjelder da kostnader å lagre hydrogenet, altså vil
markedspriser for lagring være betydelig høyere. En aktuell leverandør i Norge gav et
tilsvarende prisestimat på omtrent 400 EUR/kg for lagring av hydrogen i middels stor
skala, altså fra 20kg og oppover. [39] I rapporten antas videre en pris for lagring ved
350 bar på 130 kr/kWh i mindre skala.

Kostnadsestimat for brenselcellesytem, batterier og dieselaggregatsystem
I Tabell 1 er det vist en sammenligning av de forskjellige alternativene systemene for
strømgenerering i rapporten. Det er rom for feilmargin spesielt ved lagring av hydrogen.
Det er også viktig å poengtere at levetiden på de forskjellige systemene heller ikke er
tatt hensyn til. Batterier har en antatt levetid på 5-10 år, dieselaggregater omtrent 10 år
og brenselceller opp mot 15 år [40]. Vedlikehold er heller ikke tatt hensyn til. Kostnaden
på dette vil være høyest på dieselaggregat. Batterier vil nok alltid være foretrukket ved
behov for dimensjonering for driftstid på to timer, men kan også bli vurdert opp til 8
timer siden det er en kjent teknologi som ikke krever spesielle sikkerhetstiltak utenom
vurdering av brannfare.
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Tabell 1 - estimerte kostnader eks. mva ved 10 kW. Batteri er her overdimensjonert med 50% for å sikre kapasitet. System
inkluderer lagring av drivstoff og drivstofforbruk. Det er ikke tatt hensyn til levetid, vedlikehold eller andre kostnader.
Antagelser og beregningsmåte er vist i Appendix [41] [42] [36]

10 kW

Basispris

2 timer

8 timer

24 timer 72 timer

Dieselaggregat

104 000 kr

104 100 kr

104 400 kr

105 100 kr

107 400 kr

Batteripakke

2200 kr/kWh

66 000 kr

264 000 kr

792 000 kr

2 366 000 kr

Brenselcellesystem
(Komprimert H2 350
bar)

160 000 kr

164 400 kr

177 700 kr

213 080 kr

319 200 kr

Brenselcellesystem (som
over + 30% støtte FC og
lagring)

112 000 kr

115 123 kr

124 500 kr

149 500 kr

224 400 kr
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4.2 Potensiale for bruk av brenselcelle etter lokasjon
Tabell 2 viser oversiktlig hvor dieselaggregater brukes i dag, hvilken oppgave de brukes
til, og hvorvidt det kan være aktuelt å erstatte med en brenselcelle ut ifra teori og
kostnader.
Tabell 2 - Eksempler på bruksområder for dieselaggregat i dag [7]

Dieselaggregater i dag

Hvilke oppgaver brukes
det til

Aktuelt å erstatte med
brenselcelle (FC)

Nødstrøm

Strøm i tilfelle strømbrudd

Ja. Batterier vil nok være
bedre i korte perioder og
brenselceller i lenger
perioder.

Veibygging

Gravemaskiner, brakker,
utstyr

Ja. Det finnes
batteriaggregater på
markedet, så det spørs på
behovet. FC vil trolig være
bedre ved større behov, men
stiller krav til lagringsmåte av
hydrogen.

Byggeplasser

Gravemaskiner, brakker og Ja, samme som ved
annet utstyr
veibygging

Landbruk. Hovedsakelig
kraftuttak fra traktor

Diverse gårdsoppgaver

Batterier kan være et bedre
alternativ. Spørs på
energibehovet. Ammoniakk
som hydrogenbærer kan
vurderes ved kontinuerlig
drift.

Sendere på fjell

Levere kontinuerlig strøm

Ja. Fordel sammen med andre
kilder og FC som backup.
Ellers kan ammoniakk som
hydrogenbærer vurderes.

Hytter

Daglige formål.
Oppvarming, matlaging
osv.

Ja. Kanskje fordel med andre
fornybare kilder, men
spesielt aktuelt der det ikke
er tilstrekkelig kapasitet med
sol/vind.
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4.3 Batterier vs. brenselceller
Batterier og brenselceller konkurrerer på visse områder, men utfyller hverandre på
andre områder. Batterier krever lite når de er på plass. De kan dra strøm rett fra nettet
for oppladning og vil da ikke ha behov for anskaffelse av ekstra drivstoff. Derfor er
batterier gunstige ved behov for elektrisitet i korte perioder og ved mulighet for lading
av batteri fra enten strømnett eller andre fornybare kilder. Dette blir videre diskutert i
kapittel 4.4 Kostnader og støtte.
Det er hovedsakelig to argumenter for å benytte brenselceller over batterier. Det første
er at volumet for et komplett brenselcellesystem tar opp mye mindre plass enn et
batteri for en gitt kWh. Det andre er at uten kontinuerlig oppladning og utladning
reduseres batteriets levetid betydelig. (trenger en god kilde på dette) Prognoser for
årene fremover viser at siden prisen på brenselceller går nedover, vil trolig
brenselcellene sin høyere energitetthet bli foretrukket [43] [44].
En kombinasjon av brenselceller og batterier vil i mange tilfeller være foretrukket slik at
de kan utfylle hverandre. I et nødstrømssystem kan batterier stå for lasten i korte
perioder, mens brenselcellen kan ta over ved lenger driftstid.

4.3 Brenselcelle i kombinasjon med annen fornybar kraft
For brenselcellesystemer på lokasjoner utenfor strømnettet, kan kontinuerlig drift bli en
utfordring. Det kreves lagring av store mengder brensel og et bærekraftig system for
anskaffelse av brenselet. Her kan det derfor være aktuelt å implementere andre
bærekraftige måter for elektrisitetsproduksjon som kan stå for hovedparten av
energibehovet.
Energi fra vind og sol har de siste årene hatt kraftige reduksjoner i pris og er i dag blant
den rimeligste energien på markedet [Figure 15]. Det kan derfor være et naturlig valg å
ha direkte produksjon av elektrisitet der det er mulig. Lokasjoner for teletårn, sendere
og hytter ligger i tillegg ofte gunstig til med tanke på vind og/eller solforhold.
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Figure 15 - Gjennomsnittlig pris for kraftproduksjon [45]

Solcellepaneler og vindturbiner er lette å implementere, men utfordringen er den
intermittente kraftproduksjonen. Batterier er da nødvendig som buffer for kontinuerlig
elektrisitet gjennom døgnet. Ved lengre perioder uten gunstige værforhold kan et
brenselcellesystem benyttes som reservekraft. I kapittel 3.6 nevnes en off-gridbasestasjon på Trollstigen som nytter et slikt system.

4.5 Ammoniakk med brenselcelle
Til forskjell fra hydrogen, kan ammoniakk lagres i relativt store mengder uten særlige
utfordringer, enten i middels trykksatte tanker eller med et kjølesystem som holder
temperaturen under kokepunktet. Et brenselcellesystem som bruker ammoniakk, enten
som kun hydrogenbærer eller ved direkte drivstoff, kan da være mer gunstig for drift
over lenger tid, sammenlignet med trykksatt eller flytende hydrogen [31] [32].
Ved bruk av ammoniakk som drivstoff i en brenselcelle må hydrogenet frigjøres. Denne
prosessen kan gjøres på ulike metoder, avhengig av blant annet brenselcellen, lokale
forhold, bruksområde og økonomi. Hvilket temperaturområde brenselcellen opererer
ved, avgjør hvordan spaltingen av ammoniakk skal skje.
I kombinasjon med ammoniakk og brenselcellene AFC eller PEMFC blir prosessen
hovedsakelig utført i to steg, siden disse brenselcellene opereres under lave
temperaturer [21] [20]. Ammoniakk må først spaltes, og hydrogengassen som
produseres blir brukt videre i brenselcellen [46]]. Denne spaltingen krever mye energi,
og vil være en utfordring i forhold til hvor man får denne energien fra.
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Med bruk av lavtemperatur-brenselcelle kreves det at hydrogenet er av høy
renhetsgrad, ettersom både AFC og PEMFC er svært sensitive til forurensninger. I tillegg
kan det være vanskelig å skulle realisere denne teknologien. Gencell Energy er et
selskap som jobber med å utvikle en off-grid løsning med bruk av ammoniakk og AFC,
mer informasjon om dette er vedlagt i Appendix. [47] Et annet alternativ kan være å
bruke en brenselcelle med høy operasjonstemperatur.
Med en høytemperatur-brenselcelle, gjerne SOFC, har man mulighet til å direkte bruke
flytende ammoniakk som drivstoff, se figur 11. Fordelen er at man slipper å gjøre
spaltingen separat, som følge av de høye temperaturene [22] [48]. Det gjøres også
forskning på å kunne benytte en lavtemperatur, ammoniakkmatet AMFC for generering
av strøm. I likhet med SOFC, er denne teknologien også umoden og ikke tilgjengelig, men
allikevel verdt å bemerke seg [48].

Figure 16 - Skjematisk fremstilling av SOFC-H med ammoniakk som drivstoff [20]

4.6 Brenselcellesystemer i drift
Off-grid basestasjon - Trollstigen
Telia har i samarbeid med Green Energy og Eltek bygget en off-grid basestasjon i et
naturvernområde rundt Trollstigen. Basen har som hensikt å levere mobildekning i et
område som tidligere ikke har hatt dekning. Denne løsningen benytter 100% fornybar
energi.
Basen skal drives ved hjelp av vind- og solenergi, samt batteri og hydrogentanker som
reserveløsning i stedet for dieselaggregat. Spesifikt består anlegget av en 20 meter høy
mast, en spesiallaget hytte med et rom for radioutstyr og et for hydrogenlagring,
solceller i mast og på tak og fire vindturbiner. Dette anlegget er da nesten selvforsynt,
kun påfyll av hydrogen ved behov. Det er ingen forurensing på lokasjon, som er ekstra
viktig i innenfor et naturreservat. [49] [50]
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Noen av målene med prosjektet er å se på i hvilken grad vindenergi kan sees på som en
pålitelig helårs strømkilde, og hvor mye som må kompenseres med batteri og solstrøm.
Det vil også bli sett på til hvilken grad hydrogendrevne brenselceller kan fungere som
reserveløsning fremfor dieselaggregat. Foreløpig er behovsmengden vind- og solenergi
kun estimater, og etter tid vil det bli klart om det er behov for å utvide og hvor mye
elektrisitet som må produseres gjennom brenselcellen. Prosjektet fikk støtte på 2,25
millioner fra Enova, tilsvarende 40% av prosjektkostnad.
Anlegget har en batterikapasitet på 125 kWh, et maksimumspotensiale fra solpaneler på
til sammen 12,5 kW og energi fra vind er fra 4 turbiner totalt maksimalt 12 kW. Alle
solcellepanelene vil ikke ha mulighet til å levere full kapasitet på samme tid, så
maksimalproduksjon vil bli lavere. Produksjonen av solenergi er vist i figur 17 under.
Det observeres at i de mørkeste vinterukene er strømproduksjonen svært liten.
Brenselcellen er på 5 kW og lagringskapasiteten for hydrogen er dimensjonert til 3
dager med 2500 W last. Normal last er omtrent 1000W og brenselcellesystemet vil da
kunne forsyne kraft i inntil 1 uke med ugunstige værforhold [51].

Figure 17 -Strømproduksjon fra solceller per uke basestasjon ved Trollstigen [51]

MF «Hydra»
MF «Hydra» er verdens første hydrogendrevne ferge som skal gå på fergesambandet
Hjelmeland-Nesvik-Skipavik. Skipsrevyen utnevnte fergen til «Skip of the year 2021»
[52]. Fergen er levert av Westcon Yard til Norled som et «hydrogen ready» fartøy og har
installert to brenselceller på 200 kW hver (toalt 400 kW) som skal bidra kontinuerlig til
å lade opp en batteripakke på 1360 kWh. Batteripakkene kan også lades opp på
fergekaiene i Hjelmeland og Nesvik. Brenselcellene skal stå for 50% av
energiproduksjonen som trengs til drift av fergen. Fergen har også installert to
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dieselgeneratorer på 440 kW hver, dersom både hydrogen- og batteriløsningen ikke
skulle fungere [53].
Brenselcellene er levert av Ballard og består lavtemperatur PEM type brenselcelle.
Brenselcellene drives av flytende hydrogen på tank som krever en temperatur på 253 °C. Dette medfører utfordringer med å overføre hydrogen fra beholder til beholder.
Måten dette er løst på er ved direkte tilgang til lagertank som står på åpent dekk, og en
løsning på landsiden som kan forbedres for bunkring uten fartøy til stede.
Lagring og prosessering av flytende hydrogen i C-tank med 80 m3 kapasitet er levert av
Linde. Grunnet mange energieffektive løsninger på fartøyet, skal «MF Hydra» kunne
opereres ved med 100% ren hydrogen og kun 400 kW brenselceller installert. Noen av
disse løsningene er blant annet optimalisering av skroglinjer og restvarmegjenvinning
fra brenselceller [54].

Hydrogen-lastebiler fra ASKO
20. januar 2020 lanserte ASKO verdens første hydrogendrevne lastebiler. Fire lastebiler
som frakter dagligvarer til NorgesGruppens butikker, med utgangspunkt i Trondheim.
Prosjektet er realisert sammen med Sintef og Scania, som har hatt et langt samarbeid
med ASKO, med mål om å redusere utslipp fra lastebiler. Asko har ambisjoner om
nullutslipp for sine 600 lastebiler innen 2026. Dette prosjektet mottok støtte på kr 19
620 000 fra Enova [55].
Lastebilene går på et batteri som får levert strøm fra en brenselcelle. Batteriet er et
56kWh Li-ion batteri som får strøm fra en 90 kW PEM brenselcelle [56]]. Lastebilen har
en hydrogentank som kan holde 33 kg hydrogen ved trykk på 350 bar. Estimert
rekkevidde for lastebilene er 400-500 kilometer ved drift på utelukkende hydrogen.
Lastebilene er ikke ment å gå utelukkende på hydrogen da det er lønnsomt å kjøre på
batteri i små strekningen i byen. Hydrogenløsningen er med på å avlaste systemet og
bidrar til lengre rekkevidde [57].
Hydrogenet som lastebilene går på fremstilles lokalt. Dette gjøres gjennom elektrolyse
med strøm levert fra 9000 kvadratmeter solceller på taket til ASKO Midt-Norge. Dette
gjør at drivstoffet er helt uten utslipp av CO2 [58].
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4.7 Tekniske løsninger
Videre er det vist en løsning med en hytte utenfor strømnettet som er selvforsynt med
fornybar kraft. En slik løsning vil være generell og kunne justeres etter behov. Det vil
ikke være lokalt utslipp eller støy, utenom fra vindturbin. I beregninger tas det
utgangspunkt i en hytte på 80 m2 med et gjennomsnittlig strømforbruk på 530 kWh per
måned [59]. Hytten vil være et egnet utgangspunkt for beregninger, ettersom den har et
spesifikt og tydelig energibehov å ta hensyn til.

Hytte med kombinasjon av sol, vind og brenselcelle
Det antas at hytten blir brukt opp til en uke av gangen med et strømforbruk på 130 kWh
per uke, eller omtrent 19 kWh per dag. Det er ikke tatt spesielle forhold til større behov
ved vinterstid Det er heller ikke tatt hensyn til at en hytte utenfor strømnettet trolig vil
være dimensjonert med et lavere energibehov.
Systemet, som vist i Figure 18, består av batteripakke som får levert strøm fra
solcellepanel på tak og en vindturbin utenfor hytten. I tillegg skal det kobles til et PEMbrenselcellesystem på 3kW som leverer strøm til batteriet, dersom det ikke er
tilstrekkelig kraft fra solcellepanelene og vindturbinen.

Figure 18 - Illustrasjon av hytte tilkoblet Solcellepanel, vindturbin, brenselceller og batteripakke.

Batteriet skal sørge for at den ujevne kraften fra solceller og vindturbiner jevnes ut
gjennom brukstiden og gir rom for et større forbruk enn behov i kortere perioder.
Vindturbinen og solcellepanelene skal ved normale forhold fullstendig dekke
dagsbehovet. Siden sol og vind er uforutsigbart vil det i perioder ikke være tilstrekkelig.
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Spesielt i de mørkeste ukene i vintermånedene er produksjonen fra sol nesten
neglisjerbar. Brenselcellen er ment til å levere tilstrekkelig strøm i disse periodene.
For å kunne estimere priser for systemet er det funnet produkter tilgjengelig på dagens
marked som har samme eller lignende egenskaper som kreves i systemet. Unntaket til
dette er brenselcellen. Valg av brenselceller ble gjort basert på et prisestimat fra Ballard
i kapittel 4.1. Det finnes kommersielle produkter for brenselceller på nettbutikker, men
disse hadde betydelig større kostnad, og ble antatt å være utdaterte priser.
Tabell 3 - Effekter og estimerte kostnader for produkter på dagens marked

Produkt

Merkeeffekt
/kapasitet

Antall

Total
Estimerte
effekt/kapasitet kostnader

Vindturbin

ATLAS 2.0 [60]

2 kW

1

2 kW

10.000 kr

Solceller

SCCS JaSolar
[61]

0,38 kW

5

1,90 kW

10.000 kr

Brenselcelle

Ballard [36]

3 kW

1

3 kW

48 000 kr

Hydrogenlagring

Ulike
leverandører
[39]

300 L eller
6,6 kg

1

300 L eller 6,6 kg 28 000 kr

Batteri

PowerWall 48V
6, 15kWt [62]

15 kWt

1

15 kWt

Total

39.000 kr

135.000 kr

Eksempel på produkter som kan brukes i systemet, samt nominelle effekter og priser er
gitt i tabell 3. For vindturbinen og solcellepanelet gjenspeiler dette ikke faktisk
kraftproduksjon, da kraftproduksjonen varierer med flere faktorer som lokasjon, vær og
årstid. Prisene tar ikke hensyn til eventuelle installasjonskostnader eller fraktkostnader.
Et slikt system er estimert til å ha investeringskostnader på omtrent 135 000 kr, der
brenselceller, lagring av hydrogen og batteri vil stå for hovedparten.
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Ved riktige forhold vil dette systemet kunne drives uten hjelp fra brenselceller. Ut fra
vindturbinen sin “Power curve” så kan den levere 770W ved en vindhastighet på 9 m/s.
[60]Ved en slik gjennomsnittshastigheten gjennom døgnet så er vindturbin alene dette
nok til å dekke dagsbehovet for energi. Solcellene forventes å ha tilstrekkelig
produksjon i sommerhalvåret. Ved en antatt 8 timer solinnstråling ved 50% effekt vil de
kunne levere 7,4 kWh i snitt i disse månedene.
I perioder med dårlige værforhold for kraftproduksjon spesielt på vinterhalvåret er det
aktuelt å bruke Brenselceller for å produsere strøm. i Eksempelet blir det antatt at
brenselcellene har en virkningsgrad på 60 prosent, fra drivstoff til elektrisitet.
Energitetthet for hydrogen er antatt til å være 767 kWh/m3 ved 350 bar. Det ble
beregnet at det kreves en tank på omtrent 300 liter ved 350 bar for å dekke
energibehovet for en uke på hytten (130 kWh). Dette utgjør omtrent 6,6 kg. [63]
Beregning er vist i formel 1.

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝐻2 =

𝑁ø𝑑𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒
130 𝑘𝑊ℎ
→
= 0,28 𝑚3
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡ℎ𝑒𝑡𝐻2 ∗ 𝑉𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑏𝑟𝑒𝑛𝑠𝑒𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒 767 𝑘𝑊ℎ ∗ 0,6
𝑚3

Formel 1 Beregning av nødvendig volum på hydrogentank for en uke med strøm på hytte

Et slikt system kan ha forskjellige bruksområder. Som nevnt i kapittel 4.5 i rapporten så
benytter prosjektet på Trollstigen et likt system for å levere strøm til en off-gridbasestasjon. Ved å skalere opp systemet har man mulighet til å levere strøm til større
bygninger eller andre formål utenfor strømnettet. I et slikt tilfelle vil det være aktuelt å
se på energieffektive løsninger som varmegjenvinning fra batteri og brenselceller for å
øke virkningsgraden betraktelig.
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Selvforsynt off-grid anlegg
Anlegg som er basert på vind og sol kan gjerne ved lange perioder med ideelle
værforhold ha et energioverskudd som ikke blir utnyttet. For å nytte denne energien er
det mulig å legge til rette for produksjon av hydrogen ved hjelp av en vannkilde og en
elektrolysør. Dette vil gjøre et slikt anlegg 100% selvforsynt med hydrogen alt etter
lagringskapasitet, tilgjengelig kraft og forbruk. I visse tilfeller kan det også ha en
overskuddsproduksjon av hydrogen som kan nyttes.
Vannbehovet til elektrolyse kan dekkes av enten borrevann, vann fra innsjø, vann fra sjø
eller regnvann alt etter lokasjon og mengdebehov. Det må også være lagt tilrettelagt
vannbehandling. Illustrasjon av et system som benytter regnvann under i figur 19.

Figure 19 - Illustrasjon av et selvforsynt offgrid-anlegg
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5. Diskusjon
Batterier
Det er flere tilfeller der batterier det beste alternativet til dieselaggregater. Batterier er i
liten skala rimeligere enn brenselceller og gir de samme fordelene i tillegg til mindre
sikkerhetshensyn. I tilfeller opp til 8 timer driftstid vil batterier være det mest gunstige
alternativet. Ved behov for kontinuerlig drift over lang tid vil batterier bli dyre og tunge,
mens i tilfeller opp til 8 timer driftstid vil batterier som være det mest prisgunstige
alternativet.

Brenselcelle med hydrogen som drivstoff
Ved bruk av komprimert hydrogen som drivstoff for en brenselcelle, er en av
hovedutfordringene hvordan dette skal lagres og sikkerheten rundt dette. Hydrogen er
lite og lett, og selv de tykkeste ståltanker kan ha problemer med å holde på gassen.
Komposittanker er det mest aktuelle i dag, men det er en kostbart og tar stor plass for
lite hydrogen.
En annen utfordring er transport av trykksatt hydrogen over lengre avstander. Hvis man
skal bruke brenselcellen som reservestrøm ved et off-grid-system, som for eksempel
telemast på en vidde/fjell, kan det være vanskelig å bruke lastebiler. Da må man i tilfelle
benytte helikopter for å transportere hydrogenet. Hvor ofte man må man må fly inn
hydrogen, er avhengig av brenselcellen, forbruk, og hvor ofte brenselcellen kjøres. Dette
vil igjen ødelegge noe av hensikten med å benytte en lavutslippsløsning.
Når man skal bruke en hydrogendreven brenselcelle for strømgenerering, vil de klart
beste alternativene for et off-grid system være alkalisk eller PEM. De er mye utprøvd
med god erfaring, og dermed også den mest tilgjengelige teknologien. Samtidig krever
de lite vedlikehold og tar opp relativt liten plass.

Brenselcelle med ammoniakk som drivstoff
Det vil være vanskelig å realisere en off-grid-løsning ved å bruke en direkte
ammoniakkmatet brenselcelle, som SOFC eller AMFC. Dette er umodne og utilgjengelige
teknologier, og trenger mer utvikling før det vil være gunstig å realisere. Når
teknologiene forbedres, kan de bli reelle, gode alternative løsninger for strømgenerering
til et off-grid-system, der de kan driftes kontinuerlig over lengre tid.
Både alkalisk- og PEM-brenselcelle vil fungere godt i kombinasjon med en ammoniakk”cracker”, hvor man overfører energien fra ammoniakk til hydrogen. I tillegg har disse
brenselcellene kort oppstartstid, noe som er helt essensielt for et anlegg som genererer
reservestrøm. Gitt at Gencell sin A5-løsning hadde vært tilgjengelig, kunne dette vært et
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bra valg av produsent for et slikt system. Det kreves derimot at hydrogenet som
produseres fra spaltingen er å regne som helt ren, og fri for forurensninger.
Selv om teknologien ved å bruke ammoniakk som drivstoff for en brenselcelle er
fundamentalt god, er den enda i forskningsstadiet og produkter er dermed ikke
kommersielt tilgjengelig. Ammoniakk kunne vært den beste løsningen hvis det var
eksisterende brenselceller på markedet som fungerte godt i kombinasjon med
drivstoffet, men de fleste baserer seg på komprimert hydrogen. Dette vil trolig være den
foretrukne løsningen til prosesser som har lang driftstid, men ikke mulighet for å koble
opp mot fornybare kilder.

Dagens marked
Dagens marked er enda tidlig i prosessen med å ta i bruk brenselceller, men teknologien
kan ses på som moden. Det er allerede mange prosjekter som tar i bruk
brenselcelleteknologi, blant annet ASKO sine hydrogenlastebiler, «MF Hydra» og
basestasjonen på Trollstigen, som alle er nevnt i kapittel 4.6.
Det som bemerker seg for alle prosjektene, er at brenselcelleteknologien er brukt i
samhandling eller i tillegg til en eller flere andre fornybare teknologier. Både ASKO sine
lastebiler og «MF Hydra» bruker brenselceller i tillegg til en batteripakke. Her fungerer
Brenselcellene som en rekkeviddeforlenger, mens batteriløsningen er ofte en mer
kostnadseffektiv løsning for lettere oppgaver. Dersom en ferge og/eller lastebil skal
drives utelukkende på hydrogen vil det enten kreve stor plass for lagring av hydrogenet
eller hyppigere bunkring, noe som vil øke kostnadene. Hyppig bunkring vil være
problematisk da det ikke er utbygget god nok infrastruktur med fyllestasjoner for
hydrogen enda. Med bedre infrastruktur og enklere tilgang på hydrogen, vil det være
lettere å ta i bruk løsninger som går utelukkende på hydrogen. Dette er et stort
fokusområde både nasjonalt i Norge, men også internasjonalt.

Kostnader
Selv om mye av brenselcelleteknologi kan bli sett på som moden, er det fortsatt
begrenset tilgjengelighet på markedet og mange bedrifter ønsker ikke å dele prisene for
sine teknologier og prosjekter. Dette kommer av at investeringskostnadene er høye for
brenselcelleteknologi, og bedrifter gjerne ikke vil miste konkurransefortrinn. Bedrifter
er også avhengige av å ha investorer og økonomiske støtteordninger for å kunne
realisere prosjektene sine. Kostnadene for brenselcelleteknologi har allerede sunket
betraktelig de siste 15 årene som nevnt i kapittel 4.4.
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Det er flere måter å senke prisene på brenselceller på. Det foregår mye forskning for å få
ned kostnader på materialer i brenselceller. Dette gjelder spesielt for katalysatoren som
står for høye kostnader. Ved utbygging av infrastruktur for hydrogenteknologi som
produksjonsfasiliteter for hydrogen og fyllestasjoner. Dette vil gjøre det mer prisgunstig
å ta i bruk brenselceller da frakt av hydrogen står for høye kostnader. For å gjennomføre
dette er man avhengig av investorer og økonomisk støtte. I den tidlige fasen av
teknologiutvikling som vi er i nå, vil det sannsynligvis ikke være lønnsomt å starte opp
prosjekter for hydrogen. Men slike prosjekter bidrar til å demonstrere at teknologien
virker, og gjør det mer attraktivt å investere. Dette vil på lang sikt drive ned prisene.
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6. Konklusjon
Dagens samfunn har en stor utfordring med å begrense utslippene fra industri, og
brenselceller kan bidra til dette i stor grad. Hydrogendrevne brenselceller er, uten tvil,
aktuelle til å erstatte dieselaggregater i dag, og kommer til å bli enda mer aktuelle
fremover. De tekniske utfordringene som enhver brenselcelle må overkomme, kan
forbedres betraktelig i årene fremover, gjennom forskning og utvikling.
Ved behov for kortere perioder med reservekraft, under 8 timer, vil batterier være det
logiske valget. I perioder inntil én uke vil hydrogendrevne brenselceller være meget
aktuelt. For lengre perioder er det lagring av større mengder hydrogen som er
utfordringen for å kunne erstatte dieselaggregater. Brenselceller sammen med
solenergi, vindenergi og batterier er den mest gunstige løsningen på lokasjoner uten
tilkobling til strømnettet.
Lagring av hydrogen i form av ammoniakk er det ingen kommersielle løsninger for, per i
dag, men det vil bli mer aktuelt de neste årene. Tilgjengeligheten, prisen og
lagringsmulighetene ved bruk av ammoniakk. Teknologien er relativt lett å
implementere for kontinuerlig drift av brenselcellesystemer i lange perioder. Systemer
for varmegjenvinning i brenselceller er viktige å benytte i kombinasjon med en
brenselcelle, ettersom det gir en høy virkningsgrad.
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Appendix
Gencell Energy
Gencell Energy er et selskap som baserer deres off-grid-løsning på ammoniakk og en
lavtemperatur-brenselcelle. Deres A5 off-gridsystem, en alkalisk brenselcelle på 4 kW i
kombinasjon med lagringstank og “cracker” for ammoniakk, skal ifølge egne data kunne
kjøre i ett år med kontinuerlig drift på en 12 tonns tank med ammoniakk. Brenselcellen
vil da en gjennomsnittlig last på omtrent 50% gjennom hele året. Systemet har også en
enhet for utnyttelse av overskuddsvarme, og vil i kombinasjon med denne ha en total
virkningsgrad på 87%, men en virkningsgrad på 52% uten. Estimatene er basert på
kontinuerlig drift av en off-grid telemast [47]
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