
    
 
 
 

 
            

 

Til 
Samferdselsdepartementet   

         Sandefjord, 31.08.2021 

 

Høringsuttalelse: Forslag til revidert direktiv om innfasing av infrastruktur for alternative 
energibærere i transport 

 

Evig Grønn AS leder prosjektet H2 Truck, som har som mål å få de første 100 hydrogenlastebiler på 
veien i Osloregionen, med tilhørende infrastruktur. Dette gjøres gjennom et omfattende samarbeid i 
hele verdikjeden, hvor ledende transportbrukere og vareeiere deltar sammen med produsenter og 
distributører av hydrogen. Prosjektet skal legge grunnlaget for en rask og koordinert oppstart og 
videre utrulling av hydrogenlastebiler i Norge.  

Dette høringsinnspillet gis på vegne av transportbrukerne og vareeierne i prosjektet. Aktørene har 
høye ambisjoner for reduksjon av klimagassutslipp, og jobber aktivt for å ta i bruk alle fornybare 
drivstoffløsninger. Innspillet omhandler hydrogen, som vi anser som nødvendig for å gjøre spesielt de 
tyngste transportene utslippsfrie.  

Tilgjengelig infrastruktur er helt avgjørende for å satse på hydrogen til tungtransport. Vi mener EUs 
direktiv er viktig for å sikre en helhetlig utbygging av infrastruktur i Norge, og for å gjøre det mulig å 
bruke hydrogenlastebiler over landegrensene.  

 

Vi har følgende innspill til direktivet: 

1. Vi støtter direktivets krav om at hvert land skal etablere offentlig tilgjengelige stasjoner med 
maksimalt 150 km avstand og med minimum kapasitet på 2 tonn/dag, og at disse skal kunne 
tilby både 350 og 700 bar hydrogen. Dette vil gi et nettverk som gjør det mulig å satse på 
hydrogen til tungtransport i Norge samt dekke behovet til brukere av lette kjøretøy med 
høye krav til effektiv driftstid og rekkevidde. Stasjonene som etableres bør kunne utvide 
kapasiteten i takt med etterspørselen. 

2. Vi støtter direktivets krav om at det skal etablere minst én stasjon ved de større byområdene 
/ knutepunktene («urban nodes» i direktivet), og at lokalisering av slike stasjoner bør 
vurderes spesielt med tanke på synergi med andre transportsegmenter. I byområdene har 
flere av aktørene depoter og omlastingsterminaler, og man bruker gjerne skip, fly og 
jernbane i tillegg til lastebiler. Det er viktig at det er god tilgang på hydrogen i disse 
områdene, og det vil være behov for flere slike stasjoner ved de større knutepunktene. 

3. Direktivet angir at de nevnte kravene skal oppfylles innen 31. desember 2030. Vi mener at 
tilrettelegging og etablering av infrastrukturen må starte nå for å sikre at kjøretøyene raskest 
mulig kommer på veien. Det må derfor stilles krav til raskere innfasing av infrastrukturen, 
gjerne med delmål om at landene alt i 2025 skal ha et visst antall stasjoner etablert.  

4. Direktivet angir ikke krav til hvordan hydrogenet produseres, og heller ikke at kunden skal 
informeres om dette. Vi ønsker å bruke hydrogen fra fornybare kilder (grønt hydrogen) til 
tungtransport i Norge, og mener det må være et krav at det på stasjonene oppgis om det er 



    
 
 
 

 
            

grønt eller blått hydrogen som leveres, evt. på annen måte gis en opprinnelsesgaranti med 
CO2-fotavtrykk. Dette er blant annet viktig for aktørenes klimarapportering. 

5. Direktivet stiller krav om at alle land senest 1. januar 2024 skal levere et utkast til nasjonal 
strategi for hvordan markedet skal utvikles og infrastruktur etableres. Vi mener dette er for 
sent. Med en slik tidsplan risikerer man at etablering av infrastruktur, og dermed også bruk 
av kjøretøy, vil skje helt mot slutten av tiåret. Fristen må derfor framskyndes vesentlig.  

6. Vi ber regjeringen allerede nå starte utarbeidelsen av Norges nasjonale strategi. Vi har 
følgende innspill til denne: 

a. Vi som er brukere av lastebiler og infrastruktur må involveres i utarbeidelsen av 
strategien. 

b. Strategien må gjøres konkret og vise hvordan norske myndigheter sammen med 
næringslivet skal utvikle markedet for hydrogen og legge til rette for infrastruktur, 
både produksjon og fyllestasjoner og bruk av hydrogen til landtransport, maritim 
transport, fly og jernbane.  

c. Strategien må vise hvordan myndighetene vil bruke virkemiddelapparatet for å 
stimulere til omstilling til bruk av hydrogen til tungtransport. 

d. Myndighetene i Norge bør utnytte de samme mulighetene som Tyskland har fått 
notifisert for støtte til kjøretøy og hydrogenstasjoner (inntil 80% støtte), for å 
stimulere til rask fremdrift også i Norge. 

e. Strategien må inkludere en konkret handlingsplan. 

Vi arbeider hver dag med å redusere utslippene fra tungtransport. Utslippene må ned, og vi må 
handle nå. Vi ber regjeringen følge direktivets anbefalinger og raskt iverksette tiltak som gjør at vi 
kan nå våre mål.  

 
Med vennlig hilsen 
Evig Grønn AS 
 
 
 
Jan Carsten Gjerløw 
CEO 
 
På vegne av følgende partnere i H2 Truck:  
- ASKO v/ Jørn Arvid Endresen, direktør ASKO Midt-Norge 
- Everfuel AS v/ Helge Holen, Business Development Manager 
- Hynion AS v/ Ulf Hafseld, Daglig leder 
- Kunnskapsbyen Lillestrøm v/ Torstein Leiro, konstituert direktør 
- Nilsen og Kokkersvold v/ Lars -Erik Johnsen, daglig leder 
- Posten Norge AS v/ Hege Sagplass, senior rådgiver, Konsernstab, HMS og Bærekraft 
- PostNord AS v/ May-Kristin S. Willoch, Ass. Direktør Bærekraft 
- REMA Distribusjon Norge AS v/ Borgar Pettersen, Driftssjef Transportmateriell 
- Statkraft v/ Eric Mazzocchi, ansvarlig landtransport 
- Toyota Norge AS v/ Espen Olsen, Informasjonssjef 
- Transport-Formidlingen v/ Tore Alm, Salgs og markedssjef 
 
 
 


