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Innledning
Scandinavian Hydrogen Highway Partnership (SHHP) er et samarbeid mellom nasjonale
og regionale nettverk som involverer store og små bedrifter, forskningsinstitutter og
lokale og regionale myndigheter. Samarbeidet ble etablert med utgangspunkt i de
nasjonale nettverksaktørene HyNor i Norge, Vätgas Sverige og Hydrogen Link i
Danmark, som har koordinert aktiviteten. HyNor var et samarbeid mellom private og
offentlige aktører som ble etablert i 2003 med ambisjon om å etablere en ”hydrogenveg”
mellom Stavanger og Oslo. HyNor hadde prosjektfinansiering de siste årene med
sekretariat hos Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL). Prosjektet ble avsluttet i 2013, men
nettverket ivaretas av Norsk Hydrogenforum gjennom sekretariatet i KL og KLs avdeling
for fornybar energi og miljø, OREEC.
SHHP har hatt fokus på samarbeid over landegrensene, og utnyttet dette til å fremme
utbygging av infrastruktur og anskaffelse av hydrogenbiler i de respektive land. En
viktig del av samarbeidet har vært å styrke de skandinaviske landenes posisjon
internasjonalt, ikke minst i arbeidet for å få bilprodusentene til å satse på Skandinavia
som et tidlig marked for hydrogenbiler.
SHHPs arbeid må sies å ha vært vellykket. Det har hatt stor betydning for den
utviklingen som har skjedd i Skandinavia de siste årene, og for at regionen fortsatt er, og
oppfattes, blant verdens fremste på dette området. Det har også vært grunnleggende for
det store antallet internasjonale samarbeidsprosjekter som sentrale aktører i regionen
nå deltar i, og som ytterligere styrker regionens posisjon.
Anvendelse av hydrogen til persontransport har nå gått fra en demonstrasjonsfase til en
prekommersiell fase. Samtidig seiler nye anvendelsesområder opp som svært relevante.
Det pågår demonstrasjonsprosjekter på buss og igangsettes nye i regi av EUs
hydrogenprogram FCH JU i 2016 og 2017. Lastebiler, anleggsmaskiner, logistikkkjøretøy, tog og ferger er alle områder som får økt fokus og planlegges pilotert de
kommende årene. SHHP og de nasjonale / regionale nettverkene har fortsatt en viktig
rolle å spille i å skape en felles identitet, informasjonsformidling, nettverksbygging og
for å fremme Skandinavia som en attraktiv region for de som ønsker å bygge ut
infrastruktur og få kjøretøy ut på markedet.
Gjennom prosjektet Hynor Introduksjon har Kunnskapsbyen Lillestrøm representert
Norge i SHHP. Vi har arbeidet med informasjonsformidling og hatt møter med en rekke
nasjonale og internasjonale aktører. Vi har arbeidet for at erfaringene fra SHHP og
gjennomførte internasjonale prosjekter skal danne grunnlaget for nye
samarbeidsprosjekter. Dette har resultert i at det nå er startet en rekke nye
internasjonale prosjekter.
Arbeidet er utført i perioden 2014-2015. Vi takker Enova for finansiering av prosjektet.
Denne rapporten er utarbeidet av prosjektleder Kristian E. Vik og OREEC-direktør Jan
Carsten Gjerløw.
Lillestrøm, desember 2015
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Anvendelse av hydrogen
2015 en milepæl for hydrogen
2015 markerte en milepæl for innfasing av hydrogen til transport. Toyota startet salget
av sin Mirai, med stor suksess. Hyundai valgte Norge som ett av tre Europeiske
satsningsland for sin hydrogenbil ix35 Fuel Cell. Honda viste fram sin nye Clarity Fuel
Cell, og en rekke bilprodusenter, bl.a Mercedes og Audi, varslet lanseringsår for sine
modeller. SHHP har gjennom flere år arbeidet for at bilprodusentene skal velge Norge
som et av landene de satser på. Vi har stått høyt på listen til produsentene, hovedsakelig
som følge av to forhold:
 Vi har hatt så langt en god infrastruktur med hydrogenstasjoner for
demonstrasjon av hydrogen til
transport.
 Sammen med de andre partene i
SHHP har norske aktører hatt et
nært samarbeid med
bilprodusentene, både norske
importører og de sentralt
ansvarlige for hydrogensatsningen.
9. oktober 2012 var en merkedag for
SHHPs arbeid inn mot bilprodusentene.
Langsiktig arbeid resulterte i en
signeringsseremoni i København, der
Toyota, Nissan, Honda og Hyundai
Signering av MoU, med representanter fra SHHP og
undertegnet en intensjonsavtale (MoU)
bilprodusenter. Foto: SHHP.
med organisasjoner fra Norden på
markedsintroduksjon av brenselcellebiler
(FCEV) og hydrogen infrastruktur i perioden 2014-2017.
Hydrogenbiler
Hyundai ix35 Fuel Cell
Selv om Hyundai startet kommersielt salg av sin ix35 FCEV i 2014, var bilen da fortsatt
så kostbar (i overkant av 1 mill. kr) at det kun var helt spesielle aktører som så sin
mulighet til å kjøpe denne. I 2015 ble prisen satt kraftig ned.
Det har ført til at noen flere kjøpte bilen, blant annet er
det solgt to biler til privatpersoner så langt i Norge.
Noe omfattende salg av bilen har vi imidlertid
ikke sett enda. Dette skyldes manglende
satsning på infrastruktur. Hyundai satsning i
Europa ble i 2015 forsterket. Prisreduksjonen
ble lansert i februar 2015, og innebar blant
annet fokus på tre land, Norge, Danmark og
Nederland. Hydrogensatsningen i Akershus
Hyundai ix35 Fuel Cell. Foto: Hyundai.
har vært avgjørende for at Hyundai valgte å satse
på Norge. Selskapet markerte dette med et besøk
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til Akershus i februar, der Akershus fylkeskommune, Skedsmo kommune, IFE og Hynor
Lillestrøm ble besøkt. Hos Hynor Lillestrøm deltok også HYOP og HYSTORSYS.
Akershus fylkeskommune og Gyongii-regionen signerte samtidig en samarbeidsavtale,
som et resultat av den kontakten man etablerte under fylkeskommunens besøk i
forbindelse med World Hydrogen Energy Conference (WHEC) 2014, og den ambisiøse
satsningen som fylket legger til rette for på hydrogen.
Toyota Mirai
Den viktigste begivenheten for hydrogenbiler
i 2015 var nok Toyotas verdenslansering av
sin modell Mirai. Denne var tungt
markedsført internasjonalt før lansering og
har vært det siden. Bilen ble planlagt
produsert i ca 1.500 eksemplarer i 2015. Det
var store forhåpninger om å få den også til
Norge, men det ble ikke aktuelt. Årsaken var
todelt – stor etterspørsel i Japan, og mangel
på en nasjonal plan for utbygging av
infrastruktur i Norge. Det sistnevnte ble
understreket av Espen Olsen, PR Manager,
Toyota Mirai kommer sannsynligvis for salg i
Toyota Norge AS, på OREECs
Norge i 2016. Foto: Toyota.
hydrogenkonferanse i november 2015.
Toyota har så langt valgt Danmark, Tyskland og England for utrulling av Mirai. Det er
forhåpninger om at det kommer noen biler til Norge i 2016, og det er allerede signalisert
at Toyota vil å den første Mirai på norske skilter tidlig i 2016.
Andre biler kommer
Flere andre hydrogenbiler er på vei ut på markedet. Honda viste i 2015 sin modell
Clarity Fuel Cell som kommer i salg fra 2016. Videre viste en rekke andre ledende
bilprodusenter fram sine brenselcelle konseptbiler, og har varslet introduksjon av disse
fra 2017 av.
Nedenfor vises en status for lansering av hydrogenbiler, oppdatert pr desember 2015.








HYUNDAI: Serieproduksjon av 1000 ix35 FCEV fra 2013-2015. I salg i Norge,
og pr desember 2015 er det ca 20 registrerte biler. Ny modell kommer i 2018.
TOYOTA/ LEXUS: Lansering av Mirai i Japan april 2015, til California og Europa
sommeren 2015; introduksjon i det norske markedet planlagt 2016. Flere
modeller, deriblant også under merket Lexus, planlegges introdusert i forkant
av Tokyo-OL i 2020.
HONDA: Lansering av Clarity Fuel Cell i 2016. Rekkevidde oppgis til rekordhøye
75 mil pr fylling (Japansk estimat). Ny modell ventes i 2020, i samarbeid med
General Motors.
MERCEDES: Lansering 2017. Har hatt 200 stk F-Cell B-Klasse prototyper på veien
i Europa de siste årene, 10 av dem i Norge. Mercedes har nylig bekreftet at
hydrogenvariant for kommende modell vil bli en GLC SUV.
NISSAN: Lansering 2017.
FORD: Lansering 2017.
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MAZDA: Samarbeidsavtale inngått med Toyota om utveksling av teknologi,
lansering antatt rundt 2020.
RENAULT: Mulig lansering av personbil rundt 2020, men bestillingsproduksjon
av el-varebil (HyKangoo Z.E.) med brenselcelle/ hydrogen som
rekkeviddeforlenger selges i Frankrike og Storbritannia allerede fra 2014.
GM/ OPEL: Lansering rundt 2020, i samarbeid med Honda. En serie ombygde
Chevy Colorado-pickups skal uttestes av det amerikanske forsvaret i 2016-17,
en modell med stort potensiale blant offentlige og private norske brukere.
BMW: Nye konseptbiler (i8 og 5-serie Gran Turismo, GT) vist frem i 2015,
lansering rundt 2020, brenselcellesamarbeid med Toyota.
VW/ AUDI: Lansering rundt 2020 eller tidligere; tre pilotmodeller, Golf, Passat og
Audi A7 Sportback h-tron vist frem høsten 2014, i samarbeid med
brenselcelleleverandøren Ballard. Audi A7 ble presentert som plug-in, med 50 av
rundt 500 km ren laderekkevidde, en ny Q7-variant (SUV) skal også fremvises i
2016.
PORSCHE: Flere modeller er tilgjengelige i hybrid og plug-in varianter, og som en
del av VW-konsernets satsing planlegges (plug-in) hydrogenvariant rundt 2020.
FIAT / CHRYSLER: Lansering en gang etter 2020, årstall ikke fastsatt. Har gått ut
og forsvart brenselcelleteknologi men foreløpig ingen kjent plan for
hybridisering og innfasing av flere nullutslippsmodeller.

Varedistribusjon
Et interessant anvendelsesområde for hydrogen er
varedistribusjon. Det franske selskapet Symbio
FCell setter inn en hydrogendrevet brenselcelle
rekkeviddeforlenger i den elektriske varianten av
Renault Kangoo. Dette modellen, Kangoo ZE H2, har
blitt en populær modell i Frankrike, Sveits og
Storbritannia, der et hundretalls enheter har blitt
levert. Blant annet har det franske postvesenet
bestilt 50 slike biler, og det forventes flere
leveranser dit. Med brenselcelle og hydrogen får
Kangoo ZE H2 tredoblet rekkevidden i forhold til
den elektriske modellen, og man får varme i
kupeen i den kalde årstid uten at det går på
bekostning av rekkevidden.

Renault Kangoo ZE H2. Foto: Symbio FCell

Symbio FCell arbeider også med ombygging av større lastebiler med
brenselcellesystemer. De har blant annet en prototyp av MAXITY ELECTRIC H2 RE, som
også er i test hos La Poste i Frankrike. Gjennom Kunnskapsbyens internasjonale
nettverk, blant annet med cleantech-klyngen Tennerdis i Grenoble, har vi utviklet
kontakten med Symbio FCell. Det er planlagt å anskaffe en eller flere Kangoo ZE H2 av
Skedsmo kommune, som en del av Interreg-prosjektet Blue Move, som igjen er et
resultat av SHHP-samarbeidet (se s. 17). Symbio FCell skal vise Kangoo ZE H2 i
Trondheim og Lillestrøm i februar 2016, og potensialet for salg av denne modellen
vurderes som god. De melder også at de arbeider med den større elektriske varebilen
Nissan e-NV200, som også vil kunne bli tilgjengelig med hydrogen som fem- eller
syvseters taxi, i løpet av de kommende årene.
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ASKO har annonsert at de skal anskaffe den første norske hydrogenlastebilen. Det
arbeides med blant annet dette som mål i et prosjekt sammen med SINTEF i Trondheim.
ASKO har høye ambisjoner for bruk av fornybart drivstoff, også etter hvert i nasjonal
skala, og vurderer elektrisitet og hydrogen som de mest attraktive drivstoff i så måte. De
er tydelige på at hydrogen vil være et veldig viktig supplement til rene batterielektriske
lastebiler, som har en rekkevidde som passer best til den bynære distribusjonen. Norge
er en drivkraft på bruk av hydrogen til varedistribusjon, og erfaringer vil bli formidlet til
de øvrige nordiske landene gjennom SHHP og pågående internasjonale prosjekter.
Buss
KL deltar gjennom NHF i referansegruppen for CHIC-prosjektet, med uttesting av fem
hydrogenbusser i Oslo og Akershus. Det er nå
igangsatt prosess for videreføring av
hydrogenbussatsing i regionen. Akershus
fylkeskommune, HYOP og OREEC deltar også i
et nytt teknisk forprosjekt kalt NewBusFuel, for
kartlegging av kriterier for design av storskala
infrastruktur for hydrogenbusser. Her deltar 12
europeiske byer med
kollektivtransportselskaper og
industripartnere.
Det er vesentlige tekniske forskjeller mellom
infrastrukturen i dagens CHIC-skala (5 busser)
Ruter opererer fem hydrogenbusser i
og kommende kommersialiseringsprosjekter i
Osloområdet. Foto: Ruter.
EU. Disse er 10-20 ganger større. FCH JU legger
premisser for at ambisjonene må ligge på
mellom 50-100 busser per by, for å kunne bidra med medfinansiering og forsvare
investeringene, og få etablert fullverdige økonomisk bærekraftige verdikjeder. Det er
brukt ressurser gjennom Hynor Introduksjon til å løfte tekniske problemstillinger
mellom bil- og bussanlegg, da det finnes en rekke ulike forutsetninger mellom disse. Det
er nå betydelig økt kunnskapsnivå for planlegging av storskala H2-infrastruktur for
kollektivtransport, gjennom disse prosjektene.
Som følge av blant annet påvirkningsarbeidet som er
gjort fra norsk side, er det også nå betydelig interesse
fra danske og svenske byer for å kunne bli med i en
større skandinavisk satsing på buss. Denne interessen blir nå koordinert gjennom en
klyngeprosess initiert fra FCH JU, hvor Skandinavia har blitt knyttet sammen med de
baltiske landene. Arbeidet koordineres videre fra Riga Technical University. Riga har et
stort trolleybussnettverk, og har ambisjoner om at hydrogen som rekkeviddeforlenger
vil bli viktig i deres videre byutvikling og utvidelse av bussnettet
Bussindustrien har gått sammen for å satse på videre kommersialisering av
hydrogenbusser, hvor også batterielektriske busser med H2-rekkeviddeforlenger
inngår. Bussleverandørene Evobus (Mercedes) VanHool, MAN, Solaris og VDL har
signert en intensjonsavtale et kommersialiseringsløp for hydrogenbusser fra 2018 og
utover. Dette følges nå opp, koordinert gjennom FCH JU, ved organisering av
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intensjonsavtaler også for byer med interesse for hydrogenbussflåter. Flere
foregangsbyer som bl.a. Hamburg og London, skisserer at de skal ha store nullutslipps
bussflåter med flere hundre hydrogenbusser innen 2030.
Det estimeres fra FCH JU at det vil være marked for anskaffelse av minst 500 til 800
hydrogenbusser i Europa i perioden mellom 2020 og 2025. Samtidig ble det bare i Kina i
2015 bestilt 333 hydrogenbusser for levering de kommende årene, så utviklingen
akselererer raskt.
Maritimt
De siste årene har maritim sektor fattet betydelig økt interesse for hydrogen. Særlig NCE
Maritime Cleantech har vært viktig for å skissere tekniske detaljer for framtidige
mulighetsrommet. En rekke nye aktører, både rederi og verftsgrupper, har meldt sin
interesse, og en rekke workshops de siste årene har økt kunnskapsgrunnlaget betydelig.
Statens Vegvesen har gjennom sin fergeanbudsprosess vært tydelige på å etterspørre
nullutslipp. De har satt i gang et første studie ledet av LMG Marin og CMR Prototech. Her
har de gått enda mer konkret til verks og diskutert hvilke barrierer som finnes og
hvilken teknisk standard og pilotering som må igangsettes. En mulig utviklingskontrakt
på hydrogenferge har blitt etterspurt fra Stortinget og kan være aktuell i kommende
anbud – sannsynligvis en gang etter 2018. En rekke tekniske og regulatoriske forhold
må utredes og avklares for å realisere et slikt løp. Strategiske vurderinger er fremdeles
nødvendig, og Norge har et stort mulighetsrom for å være blant de tidligste landene for
uttesting i maritim sektor. Dette vil kunne gi et stort mulighetsrom for næringsutvikling
i en tid med stort behov for nye innovative arbeidsplasser.
Anleggsmaskiner
Et nytt anvendelsesområde som har fått aktualitet de siste årene er anleggsmaskiner.
Det finnes en rekke gryende initiativ i anleggsbransjen for lav- og nullutslipps
anleggsdrift. Selv om det har vært gjort relativt lite rundt hydrogen på dette området,
skjer det en såpass kraftig modning av markedet for brenselcelledrift i kraftkrevende
applikasjoner at teknologien nå er moden nok til å kunne integreres i dette segmentet.
Det er særlig den raske utviklingen av et hydrogenbussmarked som gjør at flere og flere
aktører i den globale kjøretøyindustrien rigger seg til for dette. Det er allerede et stort
omfang av ulike tiltak mot hybridisering og elektrifisering av maskineri, og en rekke
anleggsmaskinleverandører har gjort og gjør investeringer for integrering av
brenselceller.
Det ble under Interreg ØKS forprosjektet What’s Next i 2014 avdekket interesse om å
jobbe med dette i et Skandinavisk samarbeid. En egen leveranse i arbeidspakken test og
vurdering av brenselcellekjøretøy i Interreg-prosjektet Blue Move, skal jobbe med
studier av anleggs- og arbeidsmaskiner med hydrogendrift. Det finnes en lang rekke
nisjer for arbeids- og anleggsmaskiner som har behov for lavt utslipp og/eller
stillegående drift. Oslo kommune identifiserte gjennom sitt arbeid med en klima- og
energistrategi 2014-15 at anleggsvirksomhet står for hele 24% av utslippene i
transportsektoren i hovedstaden. Dette, samt deres fokus på nullutslipps vare- og
kollektivtransport vil være sentralt i kommunens engasjement i Blue Move. Kommunen
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har identifisert nullutslippssoner som et mulig virkemiddel for å stimulere utvikling og
innfasing av slike løsninger.
Anleggsmaskinaktører som JCB, Doosan og Bobcat har vist interesse for utvikling av
nullutslippsløsninger, og Scania inne i et utviklingsløp for større elektriske lastebiler
som de mener i neste omgang kan får hydrogen som energibærer. Også Statens
Vegvesen har fokus på at de i store byggeprosjekter ønsker å bidra til pilotering av
nullutslipps anleggsmaskiner. En mulighet som har vært luftet er å bruke en svært
begrenset andel av budsjettet i store veiutbygginger til miljøtiltak som kan demonstrere
slike løsninger. Hydrogenproduksjon og distribusjon på et stort anleggsprosjekt kan
designes på en slik måte at en stasjon settes opp permanent allerede ved anleggsstart på
det stedet der en fyllestasjon kan dekke veitrafikken den dagen veistrekningen åpnes for
trafikk noen år senere.
Det finnes også et stort potensiale for bruk av hydrogen på mindre arbeidsmaskiner, slik
som gressklippere, snøscootere og skiprepareringsmaskiner. Påfylling kan skje enten
ved å kjøre innom og fylle ved en hydrogenstasjon, eller ved en bytteløsning for
hydrogentanken. Det vil jobbes bl.a. gjennom Blue Move med å vurdere mulighetsrommet og tekniske løsninger for dette. Stillegående nytte- og arbeidsmaskiner i urbane
strøk antas å kunne få stor etterspørsel, for eksempel gressklippertraktorer i
kommunale hage- og grøntområder, eller nullutslipps skiløype-preparering i Oslomarka,
helt fritt for støy og diesel, og utslipp.
Tog
Selv om jernbane tilsynelatende kan ligge utenfor fokusområdet på veitransport i Hynor
Introduksjon, har utviklingen for jernbane med hydrogendrift vært så stor i løpet av
prosjektperioden at vi finner det naturlig å ta det med. Fram til nylig har det vært en
liten gruppe visjonære miljøer som har diskutert teknikk og barriereutfordringer på en
årlig Hydrail-konferanse. Men i september 2014 skjedde det et stort gjennombrudd, som
vil gjøre hydrogendrevne passasjertog i kommersiell drift til en realitet allerede om få
år.
Da tok den tysk-franske tog- og jernbaneleverandøren Alstom grep, og fikk gjort et
utviklingsarbeid i samarbeid med tyske delstater og regioner. Disse har ansvaret for
jernbaneutvikling på mindre regionale linjer i Tysklands utstrakte jernbanenett.
Tyskland har fremdeles en relativt høy andel ikke-elektrifiserte jernbanestrekninger, og
bruker derfor i dag mange dieseltog. Som en del av Energiewende, og derav også den
slagkraftige tyske hydrogensatsingen støttet av den nasjonale hydrogen- og
brenselcelleorganisasjonen NOW GmbH og en rekke statlige organ og departementer, er
teknologi- og næringsutvikling helt sentralt i det pågående arbeidet. Tysklands sterke
jernbanesektor og eksportmarked er et viktig prioritert område i dette.
En intensjonsavtale om bygging av 40 hydrogendrevne regiontogsett ble i 2014 inngått
mellom Alstom og delstatene Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg
og Hesse, med den tyske luft- og romfartsorganisasjonen DLR som samarbeidspartner.
Denne ble ytterligere forsterket, da Alstom og Hydrogenics, en sentral
brenselcelleleverandør, i mai 2015 inngikk en 10-årig eksklusiv rammeavtale om
utvikling og levering av 200 brenselcellesystemer og service til 100 regiontogsett. De
første prototyp-togene er i produksjon og skal kjøres på skinnenettet allerede i løpet av
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2016. Dette innleder en test- og verifikasjonsfase de neste årene med målsetting om at
de første passasjertogene skal settes i trafikk i 2018-19.
Alstom har i løpet av 2015 også gjort en aktiv jobb med å markedsføre hydrogentog i
flere land. OREEC arrangerte et møte med Alstom Transport Norge og to eksperter fra
Alstom Tyskland, Jernbaneverket (JBV), Enova, SINTEF og Møre og Romsdal
fylkeskommune i juni 2015. Det ble tatt kontakt med NSB høsten 2015, og Alstom har
brukt det siste halve året aktivt til å berede grunnen for hydrogendrevne tog i Norge.
Samtidig har SINTEF1 bistått JBV2 med en omfattende rapport om alternativer for
elektrifisering av jernbanenettet. I sluttrapporten utgitt desember 2015 er
hydrogendrift en høyt anbefalt løsning for flere av dagens dieseltogstrekninger, blant
annet Raumabanen, Rørosbanen og Nordlandsbanen.
Utbygging av en ren elektrisk løsning med sammenhengende kontaktledningsnett på de
gjenværende dieselstrekningene vil bli svært kostbart. Det har ikke blitt regnet spesifikt
på et hydrogenalternativ enda. Dette egner seg svært godt for videre utredning i et eget
forprosjekt, og tilsvarende tall fra Tyskland tilsier at hydrogendrift på de lavt trafikkerte
dieselstrekningene vil bli betydelig rimeligere enn utbygging av kontaktledningsanlegg.
JBV skriver i sin rapport at «Den raske teknologiutviklingen bør følges nøye i samme
tidsperiode som det innhentes mer treffsikre kostnader for konvensjonell elektrifisering og
del-elektrifisering» (JBV 2015, s. 44).
En satsing på hydrogentog i Norge vil kunne ha stor effekt også for veitrafikken, da man
kan samlokalisere hydrogenproduksjon og fylling for tog med fyllestasjoner for
veitransport. Togtrafikk vil gi en høy og jevn omsetning av hydrogen, som muliggjør
storskala produksjon som også kan distribueres gjennom til dispenser for biler, busser
og lastebiler. Fylling av nye transportable flaskeløsninger, som for tiden er under
utvikling blant annet hos Hexagon Raufoss i Oppland, er også mulig. Disse kan så
distribueres til små «satellitt-» eller korridorstasjoner hvor det er for liten omsetning til
å forsvare kostnadene for lokal hydrogenproduksjon med elektrolyse. NEL Hydrogen og
Uno-X undersøker slike løsninger. En storskala hydrogenproduksjon til tog og veitrafikk
kan gjøre et slikt konsept lettere å realisere.
Det er også et stort potensiale for å vurdere multi-modale nullutslippskonsepter for nye
grønne næringer. En sterkt voksende turistindustri på Nordvestlandet er i dag, med
unntak av en liten andel elbiler, «innelåst» i et fullstendig fossilt drivstoffregime siden
jernbanen ikke er elektrifisert. Ved satsing på hydrogendrift på Raumabanen med
stasjonsetablering på Åndalsnes, Dombås, Geiranger, Otta, Ålesund, Førde og andre
steder kan man muliggjøre 100% nullutslippsløsning for turistbusser, leiebiler, tog,
ferger/tender-/og passasjerbåter i Geirangerfjorden. At dette er et UNESCO-område
som i dag er plaget med kritikk pga høy luftforurensing, gjør problemstillingen enda mer
interessant.
Alstom og NOW arrangerer en europeisk hydrogentog-konferanse i Berlin februar 2016.
Flere av de norske aktørene som er involvert vurderer å delta der. Det er en komplisert
prosess å vurdere alternativene til elektrifisering av jernbanen. Mange ulike
1
2

Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner SINTEF MK og SINTEF IKT, juli 2015
Utredning: Strategi for driftsform på ikke-elektrifiserte baner. Jernbaneverket, November 2015.
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problemstillinger må vurderes, og mange departementer og etater må involveres. Man
få finne gode, helhetlige løsninger. Fra bransjens side ble det høsten 2015 levert flere
innspill fra ulike aktører til Regjeringens arbeid med nasjonal hydrogenstrategi. Denne
blir en del av Energimeldingen som skal legges fram våren 2016.

Hydrogenstasjoner
Norge var tidlig ute med å etablere en infrastruktur for test og demonstrasjon av
hydrogen til persontransport. Ved utgangen av 2015 er det i drift fem
hydrogenstasjoner for biler. Disse ligger i Porsgrunn, Oslo (Gaustad og Økern),
Lillestrøm og Gardermoen. Alle stasjonene driftes av HYOP, som også eier samtlige
stasjoner med unntak av stasjonen i Lillestrøm, som eies av Hynor Lillestrøm. Det har
skjedd lite angående stasjonsbygging i Norge de siste årene – den eneste endringen i
2015 er at stasjonen i Drammen ble flyttet til Gardermoen der den ble åpnet av
Statsminister Erna Solberg i november.
Alle stasjonene har i dag liten kapasitet og ingen redundans. Det er et sterkt behov for
nye, kommersielle stasjoner med større kapasitet, redundante systemer og dermed et
mer attraktivt tilbud til brukerne av hydrogenbiler. Ved utgangen av 2015 foreligger det
planer både fra HYOP og NEL Hydrogen om å etablere slike stasjoner i Oslo og Akershus,
og det er forventet at vi i 2016 vil få etablert 2-3 nye stasjoner her. I tillegg arbeides det
for etablering av stasjoner i Bergen og Trondheim. Stasjonen i Bergen er allerede
forprosjektert på Danmarksplass og i Trondheim ser man på forskjellige løsninger, blant
annet i forbindelse med ASKOs planer om Norges første hydrogenlastebiler, hvor de
også ser på å ha med biler og gaffeltrucker.
Den store nyheten i 2015 var offentliggjøringen av intensjonsavtalen mellom NEL
Hydrogen og Uno-X, der de planlegger å bygge 20 hydrogenstasjoner innen 2020.
Selskapene vil etablere et joint venture, som vil bygge et nettverk av hydrogen
fyllestasjoner. Stasjonene vil bli utplassert i byer som Oslo, Bergen, Trondheim,
Stavanger, Kristiansand, sammen med tilhørende korridorstrekninger. Målet er at
hydrogenbiler kan kjøre mellom de mest befolkede byer i Norge innen 2020. De første
stasjonene blir trolig som en av planlagte stasjonsrealiseringer i 2016, og selv om det
foreløpig ikke er sagt noe mer spesifikt om når ytterligere stasjoner blir bygd må dette
betegnes som en svært viktig milepæl for den norske hydrogensatsningen.

Det satses internasjonalt
Det er ikke bare i Norge det er positive nyheter om hydrogen. I 2015 åpnet det to nye
stasjoner i Sverige, i Stockholm og Gøteborg. Disse er en del av EUs infrastrukturprosjekt
TEN-T. I Danmark har man de siste to årene gjort store framskritt når det gjelder
infrastruktur for hydrogen. Planen er å ha et landsdekkende nettverk av stasjoner i løpet
av 2016. Ved utgangen av 2015 er 8 stasjoner i drift, og i 2016 skal ytterligere tre åpnes.
Stasjonene etableres av konsortier bestående av bedrifter og med ca 50% støtte fra det
offentlige. Det kjører ca 50 Hyundai ix35 Fuel Cell og 2 Toyota Mirai på de danske
vegene. Her har man lykkes med å selge biler etter hvert som infrastrukturen er kommet
på plass, og det viser at det er et marked for bilene bare man har stasjoner for å fylle de.
Med dette har Danmark skaffet seg en ledende posisjon når det gjelder bruk av
hydrogen for transport.
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Fyllestasjoner for hydrogen i Danmark pr desember 2015. De merket med grønt er i drift, gult er
under etablering og rødt er planlagt. Kilde: H2Logic.

Tyskland har lenge hatt en lederrolle i utviklingen av infrastruktur for hydrogen.
Clean Energy Partnership (CEP) som er et ”lighthouse” prosjekt delfinansiert av det
tyske departementet for transport. CEP er et FoU-prosjekt som er rettet mot å sondere
brukervennlighet av hydrogen innenfor områdene mobilitet (bil), infrastruktur
(fyllestasjoner) og produksjon (grønn hydrogen). Når det gjelder infrastruktur har CEP
et mål om å sette opp 50 hydrogenstasjoner i hele Tyskland innen utgangen av 2016.
Finansieringen av disse stasjonene er delvis gjort av støtte fra et nasjonalt
investeringsprogram (NIP) med finansiering på opptil 48 prosent. Det resterende er
privat finansiert av den enkelte CEP partnerbedrift. Finansiering omfatter bygging,
vedlikehold og driftskostnadene for en gitt periode, under forutsetning av at prosjektets
FoU-innhold er godkjent av det nasjonale virkemiddelapparatet.
I 2015 er det også etablert et H2 Mobility Joint Venture (H2M) med mål om å etablere
400 hydrogenstasjoner i Tyskland frem til slutten av 2023. H2M er et Joint Venture som
er som skal bidra til kommersialisering av hydrogen. H2M søker nasjonale og
europeiske programmer for finansiering for å motta investeringsstøtte (f.eks NIP, FCH
JU, TEN-T). De resterende investeringene er finansiert av selskapene som deltar. Med
slike ambisiøse målsettinger vil Tyskland fortsatt ha en lederposisjon på dette området.
Når tyske bilprodusenter kommer på markedet med sine hydrogenbiler fra 2017 kan
man forvente at satsningen for alvor skyter fart i Tyskland.
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Økende engasjement fra næringslivet
OREEC arrangerte sammen med Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og NHO en
leverandørkonferanse på hydrogen i november 2015. Målet var å informere om
Osloregionens ambisjoner og satsninger som gjøres, samt å mobilisere næringslivet.
Konferansen ble en suksess med 150 deltakere, og den viste at interessen er stor både
blant bedrifter, institutter, fylkeskommuner og andre. Engasjementet er stort både for
bruk av hydrogen på en rekke anvendelsesområder i mange fylker, og fra næringslivet
for å skape ny forretning og grønne arbeidsplasser.

Fra leverandørkonferanse på hydrogen, november 2015. Foto: Akershus fylkeskommune.

Kunnskapsbyen ved OREEC vil arbeide for å etablere nye samarbeidsprosjekter mellom
private og offentlige aktører for å utvikle forretnings- og
anvendelsesmuligheter. Blant annet arbeides det for å få til en
felles stand under World Hydrogen Energy Conference (WHEC) i
Zaragoza i juni 2016. Akershus fylkeskommune deltok med en
stand under WHEC 2014 i Korea, og ønsker å gjenta dette i 2016 sammen
med næringslivet og andre aktører på denne for å bygge nettverk og fremme
næringsutvikling. Norsk Hydrogenforum arbeider med et tilsvarende opplegg under
Hannovermessen i april 2016, der man de to foregående årene har deltatt med en felles
stand sammen med flere bedrifter.
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Omfattende internasjonalt samarbeid
SHHP ble etablert i 2006 og har lagt grunnlaget for viktige samarbeidsprosjekter.
Partnerne var HyNor, Vätgas Sverige og Hydrogen Link. I en tidlig fase var SHHP en
viktig møteplass og plattform for informasjonsutveksling mellom nettverksaktørene i
landene. En viktig del av samarbeidet besto i å promotere de skandinaviske landene som
attraktive for uttesting og lansering av
hydrogenbiler. Samtidig arbeidet
forskningsinstituttene og enkelte av
aktørene i Norge, Sverige og Danmark
aktivt i flere internasjonale samarbeidsfora.
www.scandinavianhydrogen.org
SINTEF og IFE har fra norsk side vært spesielt aktive i FCH JU, IEA og andre
programmer. I 2010 startet FCH JU prosjektet H2Moves Scandinavia, med Vätgas
Sverige og Hydrogen link som partnere, og HyNor og SINTEF som lokale partnere.
Prosjektet var delfinansiert av Transnova. Dette praktiske samarbeidet om test og
utbygging av infrastruktur og biler styrket
samarbeidsklimaet mellom SHHP-aktørene ytterligere.
For Norges del var det et svært viktig prosjekt. Det
innebar etablering av en ny hydrogenstasjon på
Gaustad, og uttesting av 10 Mercedes B-klasse Fcell.
Interreg-prosjektet Next Move, i ØKS-programmet (2010-2014), ble nok en milepæl for
det skandinaviske samarbeidet. Her videreutviklet HyNor, Vätgas Sverige og Hydrogen
Link sitt samarbeid i et prosjekt der målet blant annet var å anskaffe flere biler for
uttesting og promotering av hydrogen. Prosjektet involverte flere andre norske
partnere, som Kunnskapsbyen Lillestrøm, Hynor Lillestrøm, Akershus Energi, Skedsmo
kommune, Ruter og ZERO. Transnova og Akershus fylkeskommune bidro med finansiering. Kunnskapsbyen Lillestrøm
overtok den norske prosjektledelsen fra ZERO og har på
grunnlag av dette fått en sentral rolle i SHHP-samarbeidet.

Next Move resulterte i at det ble anskaffet flere hydrogenbiler i Norge, Sverige og Danmark. Til
venstre er Skedsmo kommunes bil som fyller hydrogen før avreise til Open Days i Brussel i 2013. Til
høyre en av København kommunes biler som benyttes av byens brannvesen. Foto: Next Move.
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Next Move har hatt stor betydning for satsningen på hydrogen i de skandinaviske
landene. 10 Hyundai iX35 Fuel Cell ble anskaffet som en del av prosjektet, 6 i Danmark
og 4 i henholdsvis Norge og Sverige. Totalt utløste prosjektet anskaffelse av til sammen
22 biler med tilstøtende finansiering for ytterligere biler i respektive byregioner. I
perioden fram til det kommersielle salget av hydrogenbilene, har Next Move og
H2Moves Scandinavia vært avgjørende for at den norske infrastrukturen ble
opprettholdt. Dette understreker den viktige betydningen SHHP har spilt for den norske
hydrogensatsningen.
En rekke nye prosjekter etablert
Det nære samarbeidet har fortsatt å spinne ut nye prosjekter. Det største prosjektet som
er startet de siste årene er Hydrogen Mobility Europe (H2ME), under EUs 2. program i
Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). SHHP er ett av fire mobilitetsinitiativer som står bak prosjektet. Videre er det startet to nye Interreg-prosjekter i
løpet av 2015 med KL som norsk prosjekteier; The Blue Move for a Green Economy og
Green Drive Region. Det er også satt i gang et infrastrukturprosjekt for buss under FCH
JU, NewBusFuel. Utover dette er norske aktører involvert i flere andre viktige
samarbeidsprosjekter. Nedenfor redegjøres det nærmere for de ulike initiativene.

Hydrogen Mobility Europe (H2ME)
En stor sammenslutning av europeiske partnere står bak prosjektet H2ME, som har fått
32 mill. € (ca. 300 mill NOK) i medfinansiering fra FCH JU. Prosjektet vil støtte
introduksjonen av hydrogenelektriske biler og hydrogenstasjoner i Europa. H2ME er det
største europeiske prosjekt i sin kategori, og er bygd opp rundt en allianse av de fire
mest ambisiøse hydrogen mobilitetsinitiativene i Europa; H2 Mobility Deutschland,
Mobilité Hydrogène France, Scandinavian Hydrogen Highway Partnership og UK
H2Mobility. Billeverandører, hydrogenstasjonsaktører, samt lokale og sentrale
myndigheter fra disse initiativene har gått sammen for å utvikle strategier for gjøre
hydrogendrevet transport til en realitet i de respektive regionene.
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H2ME involverer en rekke ledende partnere fra flere europeiske land. Illustrasjon: H2ME.

I H2ME vil det testes 200 FCEV, 125 fuel cell range-extended electric (FC RE-EVs)
varebiler og 29 hydrogenstasjoner i ti land (Belgia, Danmark, Frankrike, Island,
Nederland, Norge, Sverige, Storbritannia, Tyskland og Østerrike). Prosjektet vil knytte
opp mot eksisterende nasjonale initiativer, og det skal gi starten på et stasjonsnettverk
som etter hvert vil gjøre det mulig å kjøre utslippsfritt over hele Europa.
Konsortiet ledes av Element Energy (UK), og inkluderer globalt ledende bedrifter innen
hydrogen og brenselceller. Partnerne er bilfabrikanter (Daimler, SymbioFCell, Hyundai,
Honda, Intelligent Energy, Nissan), infrastrukturleverandører (Air Liquide, BOC,
H2Logic, ITM, Linde, McPhy, OMV, AREVA, EIFER, H2 MOBILITY Deutschland, HYOP,
Icelandic New Energy, Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences), samt
organisasjoner for håndtering av data og informasjonsformidling (Cenex, Waterstofnet).
H2ME planlegges videreført i et H2ME 2 som vil kunne bidra til ytterligere
medfinansiering for stasjoner og kjøretøy.

Green Drive Region
Green Drive Region er en større, grenseoverskridende
satsning på fossiluavhengig transport i Indre Skandinavia.
Prosjektet skal bidra til at 10 % av kjøretøyparken i
Akershus, Hedmark, Värmland, Dalarna og Gävleborg blir
fossiluavhengig fra midten av år 2018, noe som innebærer
en reduksjon av CO2-utslipp på ca 150 000 tonn/ år.
Prosjektet skal bygge opp og formidle kompetanse og strategier for en fossilfri
kjøretøypark med tilhørende infrastruktur i offentlig sektor, bedrifter og organisasjoner
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i grenseregionene og skape økt etterspørsel etter alternativer til fossilt drivstoff. Ved
blant annet å skape møteplasser og støtte miljøvennlig virksomhet i transportsektoren
vil nye bedrifter med nye løsninger kunne etableres samtidig som avhengigheten av
fossilt drivstoff reduseres, en omstilling som i sum vil bidra positivt til økonomien.
Prosjektet skal også gi muligheter til testing av kjøretøy drevet av el-, hydrogen- og
biodrivstoff og utveksling av erfaringer mellom kunnskapsmiljøer, forbrukere og
myndigheter i begge land. For hydrogensatsningen innebærer prosjektet et fokus på nye
regioner. For Akershus fylkeskommune er det viktig at deres satsning følges opp av
nabofylker, slik at man har mulighet til å fylle hydrogen også der. Aksen Oslo –
Stockholm er også prioritert, og derfor er et samarbeid med Värmland for å få en stasjon
i Karlstad viktig. Green Drive Region skal bidra til å promotere og synliggjøre
mulighetene med hydrogen, legge grunnlaget for utarbeidelse av regionale og
kommunale hydrogenstrategier og motivere til etablering av infrastruktur og
anskaffelse av kjøretøy. Norske partnere i Green Drive Region er Akershus
Fylkeskommune, Hedmark Fylkeskommune, Skedsmo kommune, Kunnskapsbyen
Lillestrøm, Energirå d Innlandet, Aurskog Høland kommune, Hurdal kommune, Eidsiva
Vekst, Elverum kommune, Tolga kommune, Miljøstiftelsen Bellona og Ringsaker
kommune. Svenske partnere er de tre regionene Värmland, Dalarna og Gävleborg, samt
en rekke bedrifter og kommuner. For mer informasjon henvises til
http://greendriveregion.com.

The Blue Move for a Green Economy
Blue Move (2015-2018) er et nytt hydrogenprosjekt i
Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS), med offentlige og
private partnere. Målet er å forsterke satsingen og øke
bruken av fornybar energi gjennom bruk av hydrogen som
erstatning for fossilt drivstoff. Prosjektet skal bidra til
utvikling av forretningsmodeller for infrastruktur, samt for
produksjon og distribusjon, og det skal markedsføre og øke
bevisstheten om bruk av hydrogen blant flere nye
målgrupper.
Norske partnere i prosjektet er Kunnskapsbyen Lillestrøm
(prosjekteier), HYOP, HYSTORSYS, ZERO, NEL Hydrogen, Oslo kommune, Akershus
fylkeskommune og Skedsmo kommune. Øvrige partnere er Vätgas Sverige, Region
Skåne, SP (Sveriges Forskningsinstitutt), Gatubolaget Gøteborg, Falkenberg Energi og
Svensk Naturenergi. For mer informasjon henvises til www.bluemove.no.
Blue Move etterfølger det tre-årige prosjektet Next Move og forprosjektet What´s Next,
begge under Interreg ØKS. Det skal arbeides med flere aktiviteter, blant annet


I samarbeid med private og offentlige aktører skal det arbeides for å utvikle
forretningsmodeller for produksjon og distribusjon av fornybar hydrogen, med
det utgangspunkt at hydrogen kan brukes til å lagre energi i stor skala fra
fornybar kraftproduksjon. Det skal også arbeides for å utvikle
forretningsmodeller for etablering og drift av infrastruktur for hydrogen.
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Beskrive muligheter og potensial, og berede grunnen for regionale og lokale
strategier for produksjon og bruk av hydrogen til transport i ØKS-regionen.
Avklare rammebetingelser som må være oppfylt for en levedyktig infrastruktur
og innfasing av hydrogenbiler.
Bidra til økt etterspørsel etter hydrogen som drivstoff, med spesielt fokus på de
som har relevante kjøretøyflåter.
Spesielt undersøke forretningspotensial ØKS-regionen når det gjelder
anleggsmaskiner og lignende maskineri drevet av hydrogen.
Støtte og oppmuntre interessenter involvert i etableringen av infrastruktur for
hydrogengass i korridoren Oslo - Göteborg - Malmö - København.

Andre internasjonale samarbeidsprosjekter
Det er flere andre internasjonale initiativer som er igangsatt i løpet av 2015, hvor
samarbeid omkring hydrogen til transport er en vesentlig del av det. Nedenfor listes
noen initiativer som involverer aktører som på ulike måter har vært en del av SHHPsamarbeidet.
GREAT-prosjektet (GREen regions with Alternative
fuel for Transport) vil gjøre transportkorridoren
mellom Oslo og Hamburg til en av de første som
innfrir EUs direktiv for alternative drivstoff.
Prosjektet har en helhetlig tilnærming for å fremme
alle typer alternativt drivstoff for veitransport. Det
retter seg mot sluttbrukere i et samarbeid mellom det
offentlige, private tilbydere av alternative drivstoff og
bilprodusenter. Det overordnede målet er å redusere
fossile utslipp ved å etablere et sterkt økt
etterspørsel i markedet for alternative drivstoff, og
ved å sikre tilgang til å forsyne over lange avstander
mellom metropolene i Nord-Europa.
Partnere er blant annet Oslo kommune, Västra
Götalandsregionen, Region Skåne og København kommune, som også har samarbeidet i
blant annet Next Move prosjektet. Prosjektet er støttet av EU gjennom TEN-T
programmet (Trans-European Transport Network).
Scandria2Act er et treårig prosjekt under Interreg
Østersjøprogrammet. Samarbeidet støtter opp under EUs
utviklingsarbeid knyttet til transeuropeiske transportkorridorer (TEN-T), og vil bidra til utvikling av fossilfri
infrastruktur for den viktige nord-sør- korridoren
Skandinavia-Middelhavet. Prosjektet som starter i mars 2016 består av 15 partnere fra
Norge, Sverige, Finland, Danmark, Polen og Tyskland. Fra Norge deltar
Østlandssamarbeidet og Akershus fylkeskommune. Blant andre partnere er Region
Skåne og SP fra Sverige, som har vært en del av aktørene engasjert i SHHP gjennom sine
regionale partnere.
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Prosjektet har tre innsatsområder:
 Oppbygging av infrastruktur for alternative drivstoff, ledet av Akershus
fylkeskommune
 Grensekryssende gods- og passasjertransport
 Korridor-utvikling for hele Scandria-korridoren
Prosjektet skal blant annet utarbeide underlag for en strategi for infrastrukturutvikling
og et road-show for fossilfri transport som skal gjennomføres ulike steder i
deltakerlandene. Prosjektet understøtter Akershus fylkeskommunes arbeid med
kommunikasjon for tidlig introduksjon av hydrogen. Som del av prosjektsamarbeidet vil
fylkeskommunen kunne promotere hydrogen i hovedstadsregionen, og samtidig bidra
til å spre regionale erfaringer med hydrogen og ladeinfrastruktur/elbiler i Europa. Dette
vil være et velegnet virkemiddel til å styrke det internasjonale samarbeidet, og profilere
Akershus som en foregangsregion.
N*ICE (North European infrastructure of Clean Energy) er et
nettverk som er etablert mellom klynger på aksen Oslo –
Hamburg. OREEC (som del av KL) deltar her sammen med
Innovatum (Gøteborg) Sustainable Business Hub (Malmø),
Clean (København) og Renewable Energy Hamburg.
Målsettingen er blant annet å demonstrere regionens kompetanse og satsning på
fornybar energi, og mobilisere næringsliv og andre aktører i samarbeid om nye
prosjekter og til å løse regionens utfordringer.
Fossilfri transport er ett område som er satt høyt på dagsorden i N*ICE. Samarbeidet
startet i 2015, og det arbeides med en søknad til Interreg Nordsjøprogrammet der
klyngene og byer/regioner på denne aksen samt Nederland og Skottland deltar.
Prosjektet, Northern Connections, gir sammen med plattformen etablert i N*ICE et godt
utgangspunkt for videre internasjonalt samarbeid om bruk av hydrogen til transport.

SHHPs rolle framover
SHHP har hatt en viktig rolle for satsningen på hydrogen i Skandinavia. Markedet har
gått fra demonstrasjonsprosjekter og over i en pre-kommersiell fase. Flere av de tidlige
aktørene som var sentrale lokale / regionale aktører i alliansene bak SHHP er nå
konkurrenter i et gryende hydrogenmarked. Men det er fortsatt viktig for de med et tett
skandinavisk/nordisk samarbeid om satsningen på hydrogen, men da i en annen form.
Vi har sett at samarbeidet har spunnet ut en rekke prosjekter, og at det geografiske
nedslagsfeltet er utvidet. Nå samarbeides det på bred front med aktører over hele
Europa, i tillegg til skandinaviske prosjekter. Partnerne fra Norge, Sverige og Danmark,
så vel som Island og Finland, er ettertraktet i internasjonale prosjekter. Det skyldes at vi
har kunnskap om og erfaring fra drift av infrastruktur, vi har bedrifter og institutter med
kompetanse, vi har kommuner og fylker med ambisjoner og vilje til å investere i
infrastruktur og være tidlig brukere, og vi har gode insentiver for hydrogenbiler.
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Kunnskapsbyen Lillestrøm ønsker å videreføre samarbeidet med de skandinaviske
partnerne. Internasjonalt er det en stor fordel å fremme Skandinavia som én region.
SHHP skal fortsatt være en langsiktig overbygning gjennom møteplassene basert på
toneangivende prosjekter - for bedrifter, institutter og, nasjonale organisasjoner og
offentlige aktører som arbeider med hydrogen. Det er planlagt en nordisk konferanse,
Hydrogen and Fuel Cells in the Nordic Countries i Sandviken i Sverige høsten 2016. SHHP
vil ha en viktig rolle for å videreføre felles indentitet, formidle informasjon og erfaringer
fra de mange prosjekter som gjennomføres, og fortsatt attrahering av den globale
bilindustrien.
SHHP vil for 2016 og framover bli løftet videre av prosjektene Blue Move og Hydrogen
Mobility Europe, og potensiale for videre arbeid vil vektlegges i disse prosjektene for å
styrke et operativt arbeid. Prosjektene gir en god plattform for en videre sterk branding
og markedsføring av SHHP, og vil legge til rette for en videre vekst og institusjonell
styrking av hydrogenarbeidet i Skandianvia og Norden.

