
 
 

 

Hydrogenlastebiler 
– en ideell løsning for tungtransport 

 

 
De første hydrogenlastebilene brukes allerede i operativ drift i Europa. I Sveits kjører mer enn 
50 Hyundai XCient i varedistribusjon over hele landet, og i Norge har ASKO MIDT-NORGE fire 
hydrogenlastebiler fra Scania i drift. De store lastebilprodusentene forbereder nå storskala 
produksjon av hydrogenlastebiler, og fram mot 2025 vil vi se flere modeller på markedet. 
 
 
Hydrogenlastebilenes fordeler 
 
 
 
 
 
 
*) Ref. SINTEF TCO-modell for el, hydrogen, biogass og diesel 

 
 

 

Fra venstre: ASKOs hydrogenlastebil fra Scania, Nikola Tre, Hyundai XCient og Hyzon HyMax 

Meld. St. 36, Energi til arbeid.  
Figur 4.23: Utsnitt av 
hydrogenprospekter og 
prosjekter i Norge. 

Hydrogen blir tilgjengelig over hele Norge 
Det er igangsatt en rekke prosjekter for produksjon og bruk av 

hydrogen over hele Norge. Det gjelder både grønt hydrogen 

(produsert av fornybar energi ved elektrolyse) og blått 

hydrogen (produsert av naturgass med CO2-fangst).  

 

Det samme hydrogenet kan brukes i lastebiler, busser, 

personbiler, skip og i industrien. Hydrogenet kan produseres 

lokalt eller i sentrale anlegg, og lagres uten energitap til det 

skal brukes. Dette vil gi god tilgjengelighet og økt 

forsyningssikkerhet for hydrogen til tungtransport. 

 

• Rekkevidde: 400 – 900 km 

• Ikke rekkeviddetap i kulde 

• Brenselcellen gir varme til førerhuset 

• Fylletid: 10-15 minutter 

• TCO blir konkurransedyktig med diesel* 
 
 

H2 Truck-prosjektet har som mål å få de første hydrogenlastebilene til Norge. Les mer på neste side. 
 

• Høy nyttelast 

• Lavt støynivå 

• Utslipp: ren vanndamp 

• Gratis i bomring 

• God akselerasjon og trekkraft 



 
 

 
 

H2 Trucks hovedmål: 
Utrulling av de første 100+ hydrogenlastebiler i Osloregionen, med tilhørende infrastruktur 

 
Målet skal nås gjennom et omfattende samarbeid mellom transportbrukere og aktører i hele 
verdikjeden. Prosjektet skal legge grunnlaget for utrulling av hydrogenlastebiler i hele Norge.  
 

H2 Trucks partnerskap 

 
 
H2 Truck prosjektet ble startet i 2019, på bakgrunnen av økende interesse for utslippsfrie 
lastebiler fra transportbrukere og vareeiere, lansering av hydrogenlastebiler fra ulike 
produsenter, samt regionale, politiske målsettinger. Prosjektet er forankret i strategier og 
planer for reduksjon av utslipp fra veitransport i Oslo kommune og Viken fylkeskommune.  
 
H2 Truck har etablert et solid partnerskap, økt kunnskapen om hydrogen hos aktørene og 
gjennomført kartlegginger av potensialet for bruk av hydrogenlastebiler. Vi har etablert kontakt 
med sentrale lastebilprodusenter for å posisjonere Norge for distribusjon av kjøretøy, og 
etablert et godt samarbeid med andre initiativ internasjonalt. Prosjektet er finansiert av Viken 
fylkeskommune, Oslo kommune og private aktører. En utvidelse av prosjektet til Vestland og 
Rogaland fra 2022 er støttet av Miljødirektoratet gjennom Klimasats.   
 
Evig Grønn er prosjektansvarlig for H2 Truck. Les mer om prosjektet på www.h2truck.no.  
Ta kontakt med daglig leder Jan Carsten Gjerløw for mer informasjon: jan@eviggronn.no.   
 
Vil du vite mer om hydrogen til transport? Last ned gratis rapport på www.eviggronn.no.  
 
 
 
 

www.eviggronn.no 
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