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Statusrapport for hydrogen
- inkludert mulighetsstudie for Vestfold og Telemark

• Clean Fuels, Scandria2Act / Scandria Alliance (2016-2021)
• Prosjektleder Energistasjoner for grønn næringstransport (2022)
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Energistasjoner for grønn næringstransport
Prosjektets formål: Bidra til raskere etablering av energistasjoner for
grønn næringstransport på Østlandet
Drivstoff: El, hydrogen og biogass
Bakgrunn

• Klimagassutslippene fra veitransporten skal halveres innen 2030
• Østlandsfylkene står for 55 % av utslippene fra veitrafikken i Norge
• 1/3 av utslippene i veitrafikken på Østlandet er fra tyngre kjøretøy
• Kommuner og fylkeskommuner på Østlandet har en viktig rolle i
omstilling til grønn næringstransport!
Prosjektet er støttet av Klimasats

Prosjekteiere: Østlandssamarbeidet og Osloregionen
• Østlandssamarbeidet (fylkeskommunene):
samarbeid mellom Oslo kommune, Viken
fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og
Vestfold og Telemark fylkeskommune
• Osloregionen (kommunene): samarbeid mellom
64 kommuner, inkludert Oslo kommune
• Formål: Utvikling av regionen som en bærekraftig
og konkurransedyktig region i Europa

Even Aleksander Hagen (Ap), fylkesordfører Innlandet fylkeskommune og
leder av Østlandssamarbeidet, og Raymond Johansen (Ap), byrådsleder
Oslo kommune og leder av Osloregionen. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Hva hindrer omstilling til grønn næringstransport?
• Mangel på stasjoner for lading og fylling
• Mangel på kjøretøy
• Mangel på arealer for stasjoner i byområder
• Lang saksbehandlingstid for etablering av stasjoner
• Mangel på tilgjengelig kapasitet i strømnettet
• Mangel på økonomiske insentiver (høy total cost of
ownership)
• Manglende politisk vilje på nasjonalt nivå
Foto: Wolfgang Hasselmann, Unsplash.com

Prosjektinnhold - arbeidspakker

Forventede resultater
• Bedre oversikt over egnede arealer for energistasjoner ut fra et
korridorperspektiv
• Styrket saksbehandlerkompetanse i kommuner og fylker
• Økt felles kompetanse mellom enheter/fagavdelinger i kommuner og
fylkeskommuner
• Styrket dialog med næringslivet for kompetansebygging,
forventningsavklaringer og kommunikasjon av målsettinger
• Større oppmerksomhet fra politikere i kommune og fylke

Energistasjoner i et korridorperspektiv
• Sikre infrastruktur som gjør det mulig å bruke el, hydrogen og
biogass til korridortransport
• Begrense utbygging av energistasjoner til det som er nødvendig
• Redusere kostnader (offentlig medfinansiering er nødvendig...)
• Bygge ned minst mulig natur (vi har også en naturkrise...)
• Kraftutnyttelse (vi går mot et underskudd på fornybar energi...)
• Dette krever samarbeid på flere nivå
• Mellom kommuner
• Mellom kommuner og fylkeskommuner
• Mellom fylkeskommuner
• Over landegrensene

Green Jutland Corridor
- connecting transport networks across
borders in Western Scandinavia

Energistasjoner i et korridorperspektiv

A continuous, and green
Jutland corridor
The Jutland corridor is a
transport corridor in Western
Scandinavia that connects
Norway, Sweden and Denmark
via Jutland with Hamburg and
continental Europe. The Jutland
corridor includes road, rail and
sea transport. The transport
corridor is of great importance
for the companies, as well as
for the development in the
surrounding regions.
The transport contributes
to economic growth and
development, but also creates
a demand for alternative
solutions that can safeguard
CO2 reductions, and a green
and sustainable future.
The regions and stakeholders
in the Jutland corridor are
intent to unleash the potential
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Vil du vite mer om prosjektet?
Kontakt:
• Eva Næss Karlsen, Osloregionen, eva.nass.karlsen@byr.oslo.kommune.no
• Lotta Möllerfalk, Østlandssamarbeidet, Lotta.Mollerfalk@innlandetfylke.no
• Jon Petter Arntzen, Østlandssamarbeidet, jona@viken.no

Alle foto: Kristian Singh-Nergård.

AFIR

Vedtak i EU-parlamentet 19/10-2022

AFIR – Alternative Fuel Infrastructure Regulative
Vedtaket i Parlamentet:
• Lading:

• Maksimalt 60 km mellom ladestasjoner ("electric charging pool") for personbiler
langs TEN-T utvidet nettverk
• Maksimalt 60 km mellom ladestasjoner for lastebiler og busser i TEN-T
kjernenettverk.
• Unntak kan gjøres for veger med lite trafikk

• Hydrogen

• Maksimalt 100 km mellom hydrogenstasjonene i TEN-T kjernenettverk og TEN-T
utvidet nettverk, med minimum kapasitet på 2 tonn hydrogen/dag innen 2027
• Minst én stasjon i urbane strøk innen 2027

• Biogass

• AFIR inneholder kun krav til en "tilstrekkelig" infrastruktur for LNG (LBG)
minimum langs TEN-T kjernenettverket

27. oktober startet forhandlingene i Parlamentet, Rådet og
Kommisjonen om den endelige lovteksten

TEN-T Core & Comprehensive Network

AFIR – electric, road transport
• TEN-T Core network:

• by 31 December 2025, each recharging pool shall offer a power output of at
least 2000 kW and include at least two recharging station with an individual power
output of at least 800 kW;
• by 31 December 2030, each recharging pool shall offer a power output of at
least 5000 kW and include at least four recharging stations with an individual power
output of at least 800 kW;

• TEN-T Comprehensive Network

• by 31 December 2030, each recharging pool shall offer a power output of at
least 2000 kW and include at least one recharging station with an individual power
output of at least 800 kW;
• by 1 December 2035, each recharging pool shall offer a power output of at
least 5000 kW and include at least two recharging stations with an individual power
output of at least 800 kW;

• Following a reasoned request by a Member State the Commission may
grant an exemption from the requirement laid down in paragraph 1 for
TEN-T roads with a total annual average daily traffic of less than 800
(Core) / 600 (Comprehensive) heavy-duty vehicles, provided that the
infrastructure cannot be justified in socio-economic cost-benefit terms.

Foto: Scania

AFIR – hydrogen, road transport
• Member States shall ensure that by 31 December 2027 publicly accessible hydrogen
refuelling stations with a minimum capacity of 2 t/day and equipped with at least a 700
bars dispenser are deployed with a maximum distance of 100 km in-between them
along the TEN-T core and the TEN-T comprehensive network. Liquid hydrogen shall be
made available at publicly accessible refuelling stations with a maximum distance of
400 km in-between them.
• Neighbouring Member States shall take the necessary measures to ensure that the
maximum distance (100 km) is not exceeded for cross-border sections of the TEN-T
core and the TEN-T comprehensive network.
• Member States shall publish a detailed list of multimodal transport hubs, industrial
clusters and ports suitable for the deployment of hydrogen refuelling stations by 31
December 2024.
• The operator of a publicly accessible refuelling station […] shall ensure that the station
can also serve heavy-duty vehicles, unless there are disproportionate costs. In freight
terminals, operators or owners of these publicly accessible hydrogen refuelling stations
shall ensure that these stations also serve liquid hydrogen.
• If the costs are disproportionate to the benefits, including the environmental benefits,
Member States may decide not to apply paragraph 1 of this Article to: (a) outermost
regions of the Union or (b) islands that are not connected to mainland energy
networks

Foto: Volvo

AFIR – national policy
• By 1 January 2024, each Member State shall prepare, in coordination with
national, regional and local authorities, and send to the Commission a draft
national policy framework for the development of the market as regards
alternative fuels in the transport sector and the deployment of the relevant
infrastructure.

• Les opprinnelig forslag fra kommisjonen her: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0559
• Les parlamentets vedtak her:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0368_EN.html

CO2-krav til tunge kjøretøy
• Forordning (EU) 2019/1242
• Retter seg mot kjøretøyprodusentene, og satte for første gang
reduksjonsmål til CO2-utslipp fra tunge kjøretøy.
• Reduksjonsmålene er på 15 % i 2025 og 30 % i 2030
sammenlignet med gjennomsnittet for nye, tunge kjøretøy
registrert i EU i referanseperioden (1. juli 2019-30. juni 2020)

“The current EU rules
on CO2 emission
standards are vital
for reducing
emissions from new
heavy-duty vehicles”

• Måles på lastebilprodusentenes flåte. Utslippsfrie lastebiler gir
ekstra uttelling i beregningene
• Store bøter dersom målene ikke nås
• Forordningen revideres nå, og mer ambisiøse mål ventes.
• Skulle vært vedtatt Q4-2022 men er utsatt til 2023
Foto: Jan C. Gjerløw
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