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H2 Trucks Virkemiddelnotat 
 

Utarbeidet av ZERO og Evig Grønn AS for H2 Truck-prosjektet 
Endelig versjon, 09.06.2021 

 
 
Dette notatet fokuserer på nødvendige virkemidler for å kunne ta i bruk hydrogen til tungtransport i 
Norge. Første side oppsummerer handlingspunkter. Deretter beskrives bakgrunn og sammenhenger, 
samt begrunnelse av foreslåtte virkemidler.  
 
Bruk av notatet: 
Dokumentet er tenkt benyttet på følgende måte: 

1. Prosjektledelsen: Som underlag for kommunikasjon til myndigheter og andre 
2. Partnere i H2 Truck: Kan bruke notatet i sin kommunikasjon, eller referere fra deler av det. Det 

skal da refereres til «H2 Trucks Virkemiddelnotat».  
3. Dokumentet vil også bli delt med Norsk Hydrogenforum og evt. andre organisasjoner. Også i 

deres bruk skal det referes til «H2 Trucks Virkemiddelnotat».  
 
Kontaktinfo H2 Truck: Jan Carsten Gjerløw, jan@eviggronn.no, tlf. 913 74 095 

Dette må til 
 

 

Nødvendige virkemidler for å ta i bruk hydrogen til tungtransport: 

1. Norske myndigheter må synliggjøre langsiktige ambisjoner for bruk av hydrogen til 
tungtransport 

2. Det må ytes en støtte på minimum 50% til anskaffelse av de første 100 hydrogenlastebilene, og 
dette må også gjelde kjøretøy i leasing. 

3. Det må etableres bruksfordeler for hydrogenlastebiler med lang varighet, for eksempel: 

a. Fritak i bomring fram til 2030, deretter maksimalt halv takst. 

b. Fritak på alle fylkeskommunale og statlige fergesamband fram til 2030, deretter 
maksimalt halv takst. 

4. CO2-avgiften må økes raskt, og avgiften bør tilfalle et fond som gir direkte støtte til anskaffelse 
av grønne alternativer. 

5. Det må etableres et støtteprogram for etablering av et nettverk av hydrogenstasjoner som 
sikrer tilgjengelighet av hydrogen og forutsigbarhet for stasjonseiere og lastebilbrukere.  

6. Produksjon av hydrogen til transportformål bør støttes i en tidlig fase 

7. Det er behov for offentlig støtte til koordinert utrulling og opplysningsarbeid 
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1. Situasjonsbeskrivelse og barrierer 
Hydrogen som energibærer representerer en industriell mulighet for norske aktører, og er en 
nødvendig del av overgangen til nullutslippsløsninger i hele transportsektoren. Så langt mangler 
likevel klare politiske signaler som gir langsiktighet og trygghet for de mange aktørene som står klare 
til å ta i bruk hydrogen, som i tungtransporten. 

Vi ser i prosjektet H2 Truck på barrierer og virkemidler i hele verdikjeden. Dette er nødvendig, da det 
til syvende og sist vil være den totale eierskapskostnaden, total cost of ownership (TCO), som er viktig 
for brukerne av hydrogenlastebiler. Gode virkemidler i ulike deler av verdikjeden kan alle gi en positiv 
effekt på TCO. 

 

 
Figur 1: Verdikjedebetraktning i H2 Truck.  
 
Vi har så langt identifisert følgende mulige barrierer for å ta i bruk hydrogen til tungtransport:  

 
Ledd i verdikjeden Barrierer / utfordringer 
Produksjon 1. Kostnad per produsert kilo hydrogen synker med økende 

produksjonsvolum. Behov for hydrogen landtransport bør derfor ses i 
sammenheng med andre segmenter, spesielt industri og maritim 
transport, slik at man kan utnytte synergiene med disse. 

Distribusjon 1. Høye kostnader ved transport av hydrogen fra sentralt produksjonssted til 
hydrogenstasjon 

2. Kostnad per stasjon 
3. Manglende nettverk av stasjoner 
4. Manglende etterspørsel av hydrogen 

Lastebiler / OEMs 1. Manglende tilgjengelighet av lastebiler  
2. Kostnad for kjøp lastebil 
3. Kostnad for drift av lastebil 

Bruk av lastebiler 1. Serviceapparat for lastebilene må etableres 
2. Mangelfull kunnskap om hvilke tekniske løsninger som finnes og hvilke 

drivlinjer man bør satse på  
3. Til dels ukjente merker er først tilgjengelige. Manglende tillit blant 

brukere. 
4. Tro på at hydrogen er verdt å satse på (langsiktig politikk, tilgjengelighet, 

teknologi) 
Andre 1. Kommunale reguleringsprosesser kan være tidkrevende 

2. Arealer for hydrogenstasjoner, spesielt i byområder, kan være vankelig å 
finne 

3. Helhetsløsning: Behovet for helhetlige løsninger for å utløse handling i 
hvert ledd er i seg selv en vesentlig barriere – aktørene i hvert ledd må 
være trygge på at det kommer samtidige løsninger i alle ledd for å kunne 
investere i sin del av verdikjeden 

Tabell 1: Mulige barrierer for å ta i bruk hydrogen til tungtransport.  
 
Infrastruktur for fylling er en særlig viktig barriere. Kun et fåtall stasjoner vil være på plass i Oslo-
området per 2021/2022, og hittil er det ingen stasjoner som er spesielt godt egnet for lastebiler eller 
andre tyngre kjøretøy. Enova tildelte gjennom sitt program for hydrogenstasjoner støtte til seks 
stasjoner pluss en korridorstasjon. På grunn av blant annet hendelsen på Uno-X i Sandvika og at 
personbilmarkedet ikke lenger ble ansett som det riktige kundesegmentet, ble ikke alle disse 
stasjonene bygget. Situasjonen er imidlertid en annen nå, da vi har (minst) to aktører som ønsker å 
etablere stasjoner for tungtransport i Norge. I tillegg til støtte fra det offentlige, behøves også sterkere 
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koordinering blant kommende brukere, knyttet til hvordan et grunnleggende nettverk for fylling bør se 
ut. 

Kjøretøyene utgjør også en særlig viktig barriere. Høye priser fra kjøretøyleverandørene i en tidlig fase 
gjør at disse blir langt dyrere enn dagens diesellastebiler. Hydrogenlastebiler vil sannsynligvis være 
dyrere enn diesellastebiler i mange år framover. Det ble senest slått fast av CEO Martin Daum i 
Daimler på lanseringswebinar for deres joint venture med Volvo, cellcentric, den 29. april. 
Forbrenningsmotoren er utviklet over 100 år, og det vil ta tid å konkurrere prismessig med den. Det må 
derfor parallelt arbeides for å redusere kostnader i hele verdikjeden, innen hydrogenproduksjon og -
distribusjon, service og vedlikehold med mer. 

Så langt er tilgangen på kjøretøy begrenset, men noen produsenter kan tilby et større antall (>100) 
lastebiler til Norge fra 2022. Serieproduksjon og etter hvert bred tilgjengelighet for mange modeller 
ventes først fra cirka 2025. Noen aktører planlegger produksjon basert på ombygging av eksisterende 
lastebiler fra de store ledende produsentene, men foreløpig er også dette i en tidlig fase.  Så lenge 
tilfanget av kjøretøy er begrenset, er det desto viktigere at Norge framstår som et attraktivt marked for 
kjøretøyleverandørene. Her kan det trekkes parallell til elbilsatsingen. Gode insentivordninger har gjort 
Norge verdensledende på markedsandel for elbiler, og vi er fortsatt det landet mange produsenter 
foretrekker for lansering av nye modeller.  

En fragmentert selskapsstruktur i norsk transportnæring, utover en håndfull store aktører, gjør den 
økonomiske barrieren enda mer krevende. Det er derfor en viktig målsetting for H2 Truck å bidra til at 
alle aktører i transportbransjen kan få mulighet til å ta i bruk utslippsfrie lastebiler.  

Øvrige barrierer er viktige, men framstår mer overkommelige. For å bygge ned disse barierene er det 
imidlertid avgjørende at aktørene i verdikjeden samarbeider, slik de gjør i H2 Truck. 

 
2. Eksisterende rammevilkår og virkemidler 
Internasjonalt 
EUs CO2-utslippsregulativ for tunge kjøretøy (2019/1242) trådte i kraft fra august 2019. Fra 2025 skal 
utslippene reduseres med 15 prosent, og fra 2030 med 30 prosent, i forhold til referanseperioden 
2019/2020. Disse kravene er såpass ambisiøse at de ikke vil kunne innfris gjennom effektivisering av 
forbrenningsmotoren alene. Nullutslippskjøretøy gis en ekstra fordel i utslippsberegningene, slik at 
produsentene har en ekstra motivasjon til å utvikle slike kjøretøy. Det er de tyngste lastebilene som 
har størst utslipp, og det er i dette segmentet at hydrogen er mest aktuelt. Dette understreker behovet 
for å tilrettelegge for bruk av hydrogen.  

I tillegg til standardene for kjøretøyprodusentene legger også andre direktiver og standarder trykk på 
medlemsstatene for å legge til rette for utslippsfri transport. Blant annet direktivet Alternative Fuels 
Infrastructure Directive (DAFI, direktiv 2014/94/EU), som stiller krav til medlemslandenes etablering av 
infrastruktur for elekrisitet, hydrogen og biogass / naturgass. Også Norge er også omfattet av dette 
direktivet. Fornybardirektivet (Renewable Energy Directive) og direktivet for skattlegging av energi 
(Energy Taxation Directive) vil ytterligere forsterke fokuset på utslippsfri transport.  
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Figur 2: Direktiver og standarder i EU som har betydning for satsing på hydrogenlastebiler.  
 
Nasjonalt 

Teknologimålene for nullutslippskjøretøy i Nasjonal transportplan (NTP) danner et viktig bakteppe, 
selv om det ikke direkte preger rammevilkårene for hydrogenlastebiler. NTPs mål innebærer blant 
annet at alle nye lette varebiler skal være utslippsfrie i 2025, mens alle tyngre nye varebiler og 
halvparten av nye lastebiler skal være utslippsfrie i 2030. Hydrogen vil spille en rolle i alle disse 
segmentene. Dersom målene skal nås må omstillingen starte nå. Norsk Hydrogenforum har i sitt 
innspill til NTP foreslått at det etableres måltall for utslippsfrie lastebiler også for 2025.  

I forbindelse med behandlingen av regjeringens klimaplan i 2021, vedtok et enstemmig Storting å be 
regjeringen om følgende: 

• «Sikre utbygging av en helhetlig infrastruktur for null- og lavutslippskjøretøy»,  
• «Tilrettelegge støtteordninger for etablering av nødvendig infrastruktur for realisering av flere 

teknologier innen person- og godstransport». 

Dette er viktige vedtak som basis for en satsing på hydrogen til transportformål. En norsk industriell 
satsing på hydrogen har sterk støtte fra LO og NHO, som har gitt felles innspill om blant annet grep 
som trengs for å legge til rette for både onshore og offshore produksjon av hydrogen, samt at 
markedsutviklingen må koples til en parallell utvikling av hydrogeninfrastruktur.  

Flere av avgiftsgrepene som har bidratt sterkt til innfasingen av elektrisitet i personbilparken, gjør seg 
ikke gjeldende for lastebiler. Det er derfor behov for andre virkemidler på dette området. Klimaplanens 
forslag til økning av CO2-avgiften er et viktig virkemiddel, men da er det viktig at økningen iverksettes 
raskt. Regjeringens har varslet at den vil komme med en handlingsplan for økt andel grønne og 
innovative offentlige anskaffelser. Dette er et viktig virkemiddel som stat og kommune kan benytte for 
å drive fram omstillingen. 

Enova gir støtte til innkjøp av utslippsfrie tunge kjøretøy, som dekker inntil 40 prosent av 
merkostnaden for større bedrifter og 50 prosent for små og mellomstore. Det er så langt ikke varslet 
noen egen støtteordning for hydrogenkjøretøy. Det er for tiden ikke noe eget program for å støtte 
hydrogenproduksjon eller hydrogenstasjoner, men det er sagt at man støtter 40 prosent av 
investeringskostnaden for hydrogenstasjoner som er knyttet til en flåte av kjøretøy. Det er helt sentralt 
at Enova legger godt til rette på dette området, slik man i en årrekke har gjort for batterielektriske 
kjøretøy og ladeinfrastruktur. 

 

Lokalt 

Anbudskrav og vekting av CO2-utslipp gir generelt fordel til nullutslippskjøretøyer, og det samme gjør 
fordelene med gratis passering i bomringer og adgang til kollektivfelt, samt minst 50 prosent avslag på 
ferger. 

33

Legislation tackling CO2 emissions/local pollutants in the road 
transport sector  

CO2 emission 
standards - LDVs

CO2 emission 
standards - HDVs

Clean Vehicle Directive

Alternative Fuels 
Infrastructure Directive

At local and national level:
• Urban vehicles access regulations
• Financial incentives: for vehicle purchase; road toll exemption/reduction
• Non-financial incentives: access to restricted areas, use of dedicated lanes or free or reduced parking fees

Renewable energy 
Directive

At EU level

v

Along with legislation setting local pollutants standards

Energy taxation 
Directive
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65
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Nullutslippssonene som er underveis i Oslo og andre storbyer vil også bidra til å gi fordel til 
nullutslippskjøretøy, men vil innledningsvis ha et begrenset geografisk omfang som gjør disse mest 
relevant for «last mile» distribusjon med varebiler. 

Oslo kommunes arbeid med å bli en pilotby for utslippsfri tungtransport innebærer at man kan vente 
flere lokale virkemidler for å forsere overgangen til nullutslipp, med ringvirkninger også utover 
kommunegrensene. Pilotby-prosjektet har stor overføringsverdi til andre kommuner og er en viktig 
samarbeidspartner for H2 Truck.  

 
3. Nødvendige rammevilkår og virkemidler - begrunnelse 
Hydrogen er en nødvendig del av løsningen for å nå Norges klimamål. Verdikjeden som helhet 
representerer en stor industriell mulighet for Norge, og i alle ledd er det private aktører som ønsker å 
satse og gå i front. Men det trengs effektive politiske tiltak i alle ledd av verdikjeden for å utløse 
potensialet.  

Det er vanlig å vurdere nødvendige virkemidler i det enkelte leddet av verdikjeden. Hver for seg kan 
disse optimaliseres. Vel så viktig er det å se på totaliteten. Målet med virkemidlene må samlet sett 
være å gjøre de totale eierskapskostnadene for de som skal bruke lastebilene lavest mulig og 
konkurransedyktig med bruk av fossile alternativer, samtidig som vilkårene for alle aktører i 
verdikjeden blir akseptable. Det er dette som er H2 Truck-prosjektets utgangspunkt. Nedenfor utdypes 
våre forslag til tiltak. 

 
1. Norske myndigheter må synliggjøre langsiktige ambisjoner for bruk av hydrogen til 

tungtransport 

Norge har gjennom Nasjonal transportplan ambisiøse mål for reduserte klimagassutslipp i 
transportsektoren, inkludert målet om halvering av sektorens utslipp innen 2030, og at halvparten av 
alle nye lastebiler solgt skal være utslippsfrie innen samme år.  

Stortingets vedtak om å «sikre utbygging av en helhetlig infrastruktur for null- og lavutslippskjøretøy» 
og «tilrettelegge støtteordninger for etablering av nødvendig infrastruktur for realisering av flere 
teknologier innen person- og godstransport» er viktige. Dette må følges opp av politisk handling og 
støteprogrammer i virkemiddelapparatet.  

Enova må strekke seg så langt som mulig innenfor de rammene som deres mandat og 
statsstøttereglementet gir. Kostnader som aktørene har til prosjektering og gjennomføring må 
inkluderes som støtteberettigede. 

En måte som nasjonale og regionale myndigheter kan bidra på, er å innføre standardkrav om 
nullutslippstransport eller biogass for alle offentlige anskaffelser fra 2022 i de kjøretøysegmenter der 
dette er tilgjengelig. Dette kan gjøres etter modell fra standardkravene som Oslo kommune har innført, 
med krav til fornybar og utslippsfri transport i alle anbud. Dette må gjelde både for innkjøp av egne 
tunge kjøretøy, og for alle leveranser til det offentlige. 

Vel så viktig som de konkrete innretningene av økonomisk støtte er altså at politiske myndigheter og 
virkemiddelapparatet gir trygghet for at infrastruktur og øvrige forsterkede virkemidler faktisk kommer – 
at det fins vilje til faktisk å legge til rette for hydrogen i norsk transportsektor. Dette vil bidra til at 
produsentene anser Norge som et attraktivt land å distribuere hydrogenlastebiler til i en tidlig fase, og 
til at private aktører investerer i stasjoner og kjøretøy.  

 

2. Det må ytes en støtte på minimum 50% til anskaffelse av de første 100 hydrogenlastebilene, 
og dette må også gjelde kjøretøy i leasing 

Enova må tilby omfattende støtte til anskaffelse av hydrogenlastebiler i en tidlig fase. De første 
hydrogenlastebilene antas å koste 3-5 ganger så mye som en diesllastebil. Støtten skal bidra til at 
bransjen kan investere og til at kjøretøykostnaden går ned slik at støttebehovet på sikt reduseres. 



 
 
 

H2 Trucks Virkemiddelnotat, endelig versjon, 09.06.2021        6 

Enovas støtteordning for leasing som finansieringsform må revideres. Særlig for mindre aktører er 
leasing mye brukt, og dermed viktig for muligheten til å finansiere overgang til hydrogen. Etter dagens 
regler får større bedrifter bare støtte på 40 prosent av merkostnaden. Dette rammer også lastebiler i 
leasing, da leasingselskapene anses som store bedrifter. Er det en liten transportbedrift som leaser 
lastebilen vil også den dermaed kun få 40 prosent støtte. Regelverket bør justeres for å unngå en slikt 
effekt.  

I transportmarkedet vil det alltid være brukeren av utstyret som tar beslutninger rundt valg av 
lastebiler, og besitter mest kunnskap og kompetanse. Det er derfor ikke naturlig at det er 
leasingselskapet som må stå ansvarlig for søknad og rapportering til Enova. Det bør legges til rette for 
en ordning der bruker av kjøretøyet kan søke, men der støtten og ansvaret for forpliktelsene ligger hos 
leasingselskapet. Plikten til rapportering bør kunne delegeres til bruker som sitter nærmest effekten av 
tiltaket. 

Enova må også tilby støtte til varebiler og personbiler brukt i flåter, f.eks. til taxi og budbiler. Dette er 
segmenter som vil bidra til å øke bruken av stasjonene og gjøre dem raskere lønnsomme. Flere 
brukere innen disse segmentene er også avhengige av hydrogen som drivstoff for å få nødvendig 
rekkevidde og driftskontinuitet som utøvelsen av yrket krever. 

 

3. Det må etableres bruksfordeler for hydrogelastebiler med lang varighet 

Eksempler på aktuelle tiltak:  

• Fritak i bomring fram til 2030, deretter maksimalt halv takst. Det må gis forutsigbarhet for 
dagens nulltakster for utslippsfrie nyttekjøretøy. Samtidig må differensieringen i bomringene 
økes, med gradvis økende takster for fossile kjøretøy. For å bidra til å fase ut det fossile 
nybilsalget, bør Stortinget også legge til rette for særlig økte takster for nye fossile kjøretøy. 

• Fritak på alle fergesamband fram til 2030, deretter maksimalt halv takst. Må gjelde både 
fylkeskommunale og statlige samband. 

• Utvide bruksfordeler for utslippsfrie vare- og lastebiler, som tilgang til kollektivfelt eller 
miljøfelt, reservert parkering og reservert og tidsmessig favorisert varelevering.  

§ Økt årsavgift for tunge, fossile kjøretøy. Dagens miljødifferensiering av årsavgiften er så 
lav at den ikke gir noe insentiv for nullutslippsløsninger. Det trengs derfor en betydelig økning 
av denne for fossile drivlinjer. Avgiften kan differensieres mellom ulike lastebilsegmenter 

§ Mer differensiert avskrivning. Fossile lastebiler kan i dag skrives av med 24 prosent, mot 30 
prosent for nullutslippskjøretøy. Denne differensieringen bør økes, gjennom høyere sats for 
nullutslippskjøretøy, og/eller redusert sats for fossile kjøretøy. 

§ Langsiktig innfasing av engangsavgift på tunge kjøretøy med fossilt drivstoff. Dette bør 
skje gradvis, men påbegynnes i kommende stortingsperiode. Innretningen kan differensieres 
mellom ulike størrelser og typer tunge kjøretøy, i takt med tilgjengeligheten på utslippsfrie 
alternativer. 

§ Bruke vegtrafikklovens §7 til å innføre nullutslippssoner. Begrensningene rundt hvor 
store områder og for hvilke kjøretøy kommunene kan innføre slike soner, bør etter hvert fases 
ut fram mot 2030. 
 
 

4. CO2-avgiften må økes raskt, og avgiften bør tilfalle et fond som gir direkte støtte til 
anskaffelse av grønne alternativer. 

Økningen i CO2-avgiften må gjennomføres uten kompensasjon i vegbruksavgiften, eller andre 
avgiftskutt som svekker utslippsreduksjonen. Man bør se på innretninger for å tilbakeføre den økte 
CO2-avgiften i transportsektoren til klimatiltak hos bransjen. 
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5. Det må etableres et støtteprogram for et nettverk av hydrogenstasjoner som sikrer 
forutsigbarhet for stasjonseiere og lastebilbrukere.  

Enova må etablere støtteprogram for etablering av et nettverk av hydrogentasjoner. Dette må gjelde 
stasjoner i byregioner og i korridorer mellom byer. Et slikt program vil gi den nødvendige trygghet for 
at både infrastruktaktørene og lastebilbrukerne skal gjøre kostbare investeringer i en tidlig fase. Hvor 
de første stasjonene lokaliseres vil være avhengig av hvor de første lastebilene skal kjøre. 

I California har det offentlige gjennom flere år gitt opptil 80 prosent støtte ved etablering av 
hydrogenstasjoner. I flere europeiske land tilbys aktørene nå gode og effektive støttevilkår. Det bør 
vurderes konkurranseutlysning for områdeutbygging(er) med opp til 100 prosent dekning av 
etableringskostnader, slik Enova gjorde for lading i Finnmark og Nord-Troms i 2019. 

Infrastruktur for fylling bør ses i sammenheng med både brukernes framtidige behov, og etablering av 
hydrogenhuber ulike steder. Statlige myndigheter må ta ansvar for at manglende infrastruktur ikke blir 
et hinder for satsing på hydrogen i transportsektoren i Norge. 

Enova må kunne gå i rammeforhandlinger med stasjonsaktørene slik at manved etablering av de 
første stasjonene kan være trygg på at man får støtte til hele det planlagte nettverket. Den endelige 
utformingen av nettverket må således ha en fleksibilitet som likevel er innefor tilsagnspremissene fra 
Enova. Dette er nødvendig både for å kunne tegne forpliktende kontrakter med de store 
logistikkselskapene basert på service og tilgjengelighet, men også for å kunne bygge et forsvarlig 
serviceopplegg, som i sin tur er avgjørende for å bygge markedet. Det er veksten i markedet som vil 
gjøre bransjen uavhengig av støtte etter at det grunnleggende nettverket er utviklet, og volumet øker. 

 

6. Produksjon av hydrogen til transportformål bør støttes i en tidlig fase 

Produksjon er en svært viktig del av infrastrukturen. Noen få, store produksjonssteder basert på store 
industrilelle og maritime avtakere er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å bygge et økonomisk 
forsvarlig distribusjonsnettverk. Det må også etableres produksjon nærme fylleinfrastrukturen. Disse 
produksjonsanleggene vil måtte starte med en moderat kapasitet i begynnelsen og deretter øke i takt 
med etterspørselen. Anleggene bør få støtte i etableringsfasen, samt at nettselskapene bør reguleres 
til å tilby «industriell storforbruker» nettleie på totalt 2 øre per kWh (sum av effekt ledd og energi ledd) 
fra første byggetrinn. Typisk vil dette være 2,5 MW og oppover. 

Ved siden av industrielt nivå på nettleie bør etablering av produksjonsanleggene kvalifisere til inntil 40 
prosent støtte. I tynt befolkede områder med store avstander, hvor vi likevel er avhengig av en 
fungerende tungtransport, bør det vurderes et distribusjonstilskudd for avstander ut over 120 km, som 
alternativ til utbygging av ny produksjon nærmere fyllestasjonen. 1 krone per kilo per mil ut over 
normavstanden på 120 km vil kunne fortrenge behovet for lokal produksjon.  

Det vil sannsynligvis være mange ulike måter og sammenhenger hydrogen produseres på i tidlig fase. 
Synergi med produksjon av hydrogen til industriformål vil kunne redusere produksjonskostnaden og 
støttebehovet. Synergi med hydrogenproduksjon for maritim transport er også aktuelt, mens man i 
noen tilfeller kan ha sentrale produksjonsanlegg som forsyner et antall stasjoner, og i noen tilfeller 
også lokal produksjon på stasjonen.  

Differansekontrakter (CFD – Contract For Difference) synes å være et godt alternativ for å sikre at 
grønt hydrogen blir konkurransedyktig. Vi går ikke nærmere inn på dette her. 

 

7. Det er behov for støtte til koordinert utrulling og opplysningsarbeid. 

H2 Truck samler aktørene i hele verdikjeden for en koordinert satsing på hydrogen til tungtransport. 
På denne måten skal de første lastebilene og tidlig infrastruktur på plass, og det skal legges til rette for 
den videre utrullingen. Dette må gjøres i et offentlig-privat partnerskap.  
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Virkemiddelapparatet må tilby støtte for å koordinere satsingen og for arbeidet med overgripende tema 
som erfaringsdeling, kunnskapsformidling og mobilisering av brukere. Dette vil bidra til at også de 
mindre aktørene i transportbransjen raskere kan omstille til bruk av hydrogenlastebiler. 

Samarbeid med internasjonale prosjekter er også et viktig element. Grenseoverskridende samarbeid 
må til for å sikre helhetlig utvikling av infrastruktur i et korridorperspektiv, og for at norske aktører skal 
kunne basere sin internasjonale transport på hydrogenlastebiler.  

 

 

4. Om H2 Truck-prosjektet 
H2 Truck har samlet et elitelag av norske industriaktører som går foran i en storsatsning for å få bukt 
med utslippene fra tunge kjøretøy. Prosjektets unike sammensetning, med sentrale aktører fra hele 
verdikjeden, skal sikre en robust utbygging og at infrastrukturen kommer på plass før kjøretøyene og 
bygges videre ut i takt med behovet.  

H2 Truck har som mål å få de 100 første hydrogenlastebilene til Osloregionen, med tilhørende 
infrastruktur. Prosjektet har følgende delmål: 

• Øke kompetansen i verdikjeden og mobilisere flere transportbrukere  
• Posisjonere Norge overfor lastebilprodusenter for å få tilgang i en tidlig fase 
• Arbeide for gode rammevilkår for utslippsfri tungtransport 
• Legge grunnlaget for utrulling av hydrogenlastebiler i stor skala i Norge 
• Koordinere med andre regioner i Norge og internasjonale prosjekter 
• Bidra til lokal og nasjonal verdiskaping  

 

H2 Truck startet i 2019, og har sentrale bedrifter i hele verdikjeden som partnere. Prosjektet er med 
det ett av Europas ledende hydrogenlastebilprosjekter. De første lastebilene er forventet i 
Osloregionen i løpet av 2022, og etter det skal det legges til rette for utrylling i hele landet. H2 Truck 
samarbeider tett med Nordic Hydrogen Corridor i Sverige og STRING Hydrogen Corridor på aksen 
Oslo – Hamburg.  

Partnerskapet er vist i Figur 3. Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn AS er prosjektansvarlig. 

 

 
Figur 3: Partnerskapet i H2 Truck. 
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