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Innspill til regjeringenshydrogenstrategi.
Vi har merket ossregjeringensønskeom innspill til en nasjonalhydrogenstrategi.Dette anservi som et
positivt og sårt tiltrengt initiativ for både klimaet og norsk næringsliv.
Med våre fem norskeskipsverftog seksleverandørselskaper VARDden største aktøreni norsk
verftsindustri. Vårt produkt- og kundespekterfavner meget bredt med oppdragfra lokale fiskeredere,
nasjonalefergerederitil internasjonalerederigiganterinnen olje, offshore og cruise.Påtross av store
ulikheter i våre kundersforretningsområderog skipstyperhar de alltid noe felles; de ønsker
spesialdesignedeavanserteskip av høy kvalitet og god drivstofføkonomifor å være rustet for
fremtidenskrav.
Vedinnløpet til verdensarvfjordenGeirangerligger vårt hovedkontorog designkontori hjertet av
Ålesund.Dade nye kontorlokalenevåre sto ferdige i 2015var vi rammet av en total markedskollapsi
vårt daværendehovedsegmentoljeservice,folk var permittert og fremtiden så ikke lys ut. Det var på
denne tiden to store cruise-rederiervalgte å ta betydelig risiko og gi ossoppgavenmed å byggeåtte
luksusskipfor ekspedisjonscuise.
Med formidabel innsatsi hele verftsgruppenog fra våre
underleverandørerhar vi nå lykkesmed å levere de første skipenepå rett tid til en svært fornøyd kunde.
Omfangetav denneomstillingsprosessen
er vanskeligå forestille segmed mindre man er i bransjen,
men vi har kommet ut av de tøffeste tidene med sterk tro på organisasjonensfleksibilitet og
omstillingsevne.
I høst kom den nedslåenderapporten fra IPCCog vi er nødt til å omstille ossigjen. Vårekunder, i
samtligesektorer krever det og planeten krever det. Det jobbesi dissedager hardt, med nye metoder
for å redusereenergiforbruket på våre skip. Bedret energiøkonomivil væreet viktig steg mot
lavutslippssamfunnet,men det tar ossikke hele veien.
Somkjent har regjeringenvedtatt utslippsfrie fjorder innen senest2026.Dette er et budskapsom blir
lagt merke til, ogsåinternasjonalt.Vi har diskutert vedtaket med redere og våre eiere Fincantieri
(verdensfjerde størsteskipsbyggerkonsern).
Hvordanskaldette la seggjøre?
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I høysesongenhar Geirangermellom 8-9000cruiseturister. De kommer med skip av varierendealder.
Noen er helt nye, byggetfor å gå på tungolje. Det er åpenbartnoen store utfordringer med logistikk i
vente her og bransjener i villrede. Skalvi ha 20 dagligeavgangermed båter som “Vision of the fjords”
fra Ålesund?Kanskjekan det lagesbøyer med strømtilførsel i Geiranger,eller kanskjepåbudom
hydrogenbasertestrømgeneratorerpå alle skip som vil inn i fjorden.
Uavhengigav dennesakenser vi at mye tyder på at hydrogenvil få en stadigstørre rolle innen
skipstrafikken.Teknologiener moden og norskeleverandørerstår klare med løsningene.Rederespør
ossi økendegrad om råd rundt valg av drivstoff for sine neste båter, flere med ønskeom nullutslipp,
men vi sliter med å gi gode råd av to årsaker.Storusikkerhetvedrørendebunkringsmuligheterog pris.
Konkurransekraftentil norsk verftsindustriligger i høy fleksibilitet og innovasjonsgrad.Enforutsigbar
politikk som tar sikte på en ledenderolle i det grønneskiftet vil derfor gagneden norskeindustrien og
vår konkurransekraft.Men det holder ikke med symbolpolitikksom eksempeletGeiranger.Enslagkraftig
og tydelig hydrogenstrategier derfor moden for implementering.
Avslutningsviskommer her noen tekniskebetraktninger.Når det gjelder nærskipsfartog utslippsfrie
fjorder ser vi godeløsningerved bruk av batteri og brenselscellermed komprimert hydrogensom
energibærer.Vi har gjort regneeksemplersom har vist det mulig for et nytt cruiseskippå rundt 170
meter å seile utslippsfritt mellom Ålesundog Geiranger,en tur med total varighet på rundt et døgn.
Dette ved bruk av komprimert hydrogenog en stor batteripakke.Det må understrekesat en stor
batteripakkekun vil gi en miljøgevinstdersomden konsekventladesmed landstrøm.
De fleste av våre skip har krav om stor autonomi med tanke på drivstoff, ogsåeksempeletover. Dersom
disseskipeneskalgjøreshelt utslippsfrie trengs vesentligstørre energitetthet enn hva batteri og
komprimert hydrogenkan tilby. Dermedmå man se på løsningerfor flytende hydrogeneller andre
hydrogenbæreresom ammoniakkog flytende organiskehydrogenbærere(LOHC). Det er store tekniske
og sikkerhetsmessigeutfordringer knyttet til flytende hydrogenog ammoniakkpå skip, særlig
passasjerskip.Det er nok mulig å finne løsningerpå dette og vi er spent på å se dissepå den nye Norled
fergen. Enannenteknologi som ser ut til å ha stort potensialeog værelettere og tryggereå
implementere er LOHC.Her kan eksisterendebunkringsstasjonerbenyttes tilnærmet uendret, det
sammegjelder ordinære drivstofftanker på skip. Dette kan bli teknologiensom muliggjørutslippsfrie
havgåendeskip i 2030.Derfor planleggervi å undersøkeløsningeni en konseptstudiei forbindelsemed
forskningsprogrammet“Smart Maritime”. Teknologiener fortsatt i startgropen,men vi rådfører ossmed
Sintef og finske VTTpå feltet og oppfordrer regjeringentil det samme,for å se om dette kan være
aktuelt for en mer langsiktigstrategi for havgåendefartøy. Det er ogsåsnakkom bio-drivstoff for skip, vi
har mer tro på miljøprofilen til hydrogenog anbefalerderfor dette som satsingsområde.Hydrogenog
brenselscellerser ogsåut til å være mer egnet for implementeringenav autonomeskip i fremtiden.
For avkarboniseringav nærskipsfartenog store utslippsreduksjonerfor øvrig tonnasjeer det ikke
teknologieneller omstillingsevnendet står på nå, men en tydelig miljøpolitikk som innebæreren solid
strategi på utvikling av bunkringsmulighetersamt forutsigbar avgiftspolitikk som gjør at vi kan gi redere
gode miljøvennligeråd for deresnye flåter.
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Punktvisoppsummertforventer vi følgendeav den nye hydrogenstrategien:
x
x
x
x
x
x

At det utarbeidesen tydelig og ambisiøsplan på hydrogenproduksjoni Norge
Veikart for utbyggingav strategiskebunkringsstasjonerfor skip og spesifikasjonerpå disse
At det gjøresen grundigutredning på hvordanhydrogenskalbrukesog fraktes på havgående
skip, der flytende hydrogenblir evaluert mot alternative hydrogenbærere
Resultatetav overnevnteutredning brukesi satsingenmot infrastruktur for havgåendeskip,
dette bør ogsåkoordineresmed en internasjonalinnsats
Statenmå væreledendeog bruke nødvendigevirkemidler for å etablere infrastruktur og
distribusjonav hydrogen
Norskerederier og verft må involveresfor innfasingav teknologi og få betydelig støtte til FoUog
pilotprosjekter

Med dette ønskervi regjeringenlykke til med hydrogenstrategien.
Vennlighilsen
HenrikBurvang
PM SustainableShipDesignProgram
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