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Greenpeace kritiserer i denne høringsuttalelsen regjeringens 'Hydrogenutvalg' for et altfor 
ukritisk og optimistisk perspektiv på mulighetene til å benytte hydrogen som energibærer, 
særlig i transportsektoren. Utvalget får også kritikk for å ha gjennomført en beklagelig 
innsnevring av mandatet, slik at andre alternativer til fossile brensler i transportsektoren får 
uforholdsmessig liten plass. Greenpeace mener det er på tide med et realistisk blikk på 
hydrogen, og stiller en rekke spørsmål som regjeringens konsulenter ikke har tort å stille. 
Greenpeace mener energieffektivitet må være et nøkkelkriterium for evaluering av framtidige 
transportløsninger, og finner ikke at utstrakt bruk av hydrogen tilfredsstiller dette kravet. 
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Sammendrag:  
Det er positivt at regjeringen har lagt opp til en bred drøfting av spørsmålet om hydrogen og 
hydrogenets mulige rolle som framtidig og miljøvennlig energibærer. Det er imidlertid 
nødvendig å understreke at hydrogen – som elektrisitet – aldri kan være renere enn 
energikilden det er produsert fra. Ettersom enhver energiproduksjon har og vil ha negative 
miljøkonsekvenser og utnyttbar energi ikke vil være tilgjengelig i ubegrensete mengder, er 
det et sentralt kriterium at all energi må brukes så effektivt som mulig.  
 
Utvalgets mandat om å gjøre en ”drøfting av hydrogen som energibærer i forhold til andre 
alternativer” var framtidsrettet, teknologiuavhengig og godt, og kunne ha bidratt til betydelig 
oppklaring innen feltet. Av ulike grunner har både hoved-utvalget og de ulike ’ekspert-
utvalgene’ imidlertid blitt svært fokusert på hydrogen som et mål i seg selv. Som følge av 
dette har de presentert svært optimistiske perspektiver på mulighetene for bruk av hydrogen, 
men med tilhørende behov for omfattende statlig støtte. Greenpeace foreslår en annen 
tilnærming til mer miljøvennlige transportteknologier. 
 
Greenpeace er enige i at hydrogen kan komme til å spille en viss rolle i framtidens 
energisystem, kanskje særlig som buffer i et framtidig 100% fornybart elektrisitetssystem – 
ala Utsira-prosjektet, samt i enkelte nisjemarkeder. Man må imidlertid være oppmerksomme 
på at enhver konvertering av energi fra en energiform til en annen alltid vil medføre et visst 
energitap, noe som øker kostnaden ved å bruke hydrogen som mellomlager – og for så vidt 
å mellomlagre i det hele tatt. Det er fortsatt en rekke uløste teknologiske og fysiske 
utfordringer knyttet til omfattende bruk av hydrogen som energibærer, særlig i transport-
sektoren. Vi er overrasket over at utvalget har valgt å ta så lett på disse utfordringene.  
 
Greenpeace vil presisere at de viktigste evalueringskriteriene for et bærekraftig energi- og 
transportsystem må være at det er så energieffektivt som mulig, fornybart og uten helse eller 
miljøskadelige utslipp – og at dette bør fases inn og realiseres så raskt som mulig. Vi er 
svært overrasket over hvor liten vekt utvalget har lagt på spørsmålet om energieffektivitet.  
 
Dersom Norge ønsker å bidra til raskere utvikling og implementering av energieffektive, 
lavutslipps- og nullutslippsteknologier, er det ingen grunn til å se bort fra verken rent 
elektriske konsepter, bedre konvensjonelle biler eller overgangsløsninger som diesel- eller 
bensinhybridteknologi. Funnene som er presentert i SINTEF-vedlegget til transportgruppens 
utredning forsterker dette, men funnet er i liten grad reflektert i det øvrige materialet og 
anbefalinger. På bakgrunn av dette, mener vi hovedspørsmålet som må stilles både til 
Regjeringen og til utvalgene, er hvorfor og på hvilken bakgrunn økt bruk av hydrogen i Norge 
er eller bør være et mål i seg selv? 
 
Greenpeace deler utvalgets konklusjoner om at det er lite hensiktsmessig å introdusere 
hydrogen i noen stor skala i stasjonær energiforsyningen i Norge. På grunn av begrenset 
kapasitet, vil denne høringen derfor i hovedsak dreie seg om spørsmål knyttet til bruk av 
hydrogen i transportsektoren, sett både fra norsk og globalt perspektiv.  
 
Vi er også nødt til å påpeke at en eventuell mulighet for å deponere CO2 fra fossile kilder ikke 
er noe som er uløselig knyttet til hydrogen, slik det framkommer i NOU’en. Om slik 
deponering kan gjøres sikkert, vil det fortsatt være verdifullt å benytte energien i fossil gass 
eller annet brensel på mest mulig effektiv måte; enten det er til hydrogenproduksjon, 
kraftproduksjon eller andre formål. Greenpeace er for øvrig sterkt skeptiske til deponering av 
CO2 som klimatiltak, og frykter både lekkasje og at tiltaket skal bidra til uønsket forsinkelse i 
retning av mer effektiv energibruk og satsing på nye fornybare energikilder.
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Innledning: Er økt bruk av hydrogen som energibærer et mål i seg selv? 
Det er positivt at regjeringen har lagt opp til en bred drøfting av spørsmålet om hydrogen og 
hydrogenets mulige rolle som framtidig og miljøvennlig energibærer. Det er imidlertid 
nødvendig å understreke at en energibærer som hydrogen – eller elektrisitet – aldri kan være 
renere enn energikilden det er produsert fra. Ettersom enhver energiproduksjon har og vil ha 
negative miljøkonsekvenser og utnyttbar energi ikke vil være tilgjengelig i ubegrensete 
mengder, er det et sentralt kriterium at all energi må brukes så effektivt som mulig. Det er 
også verdt å ha i minne at også elektrisitet er en energibærer som kan framstilles fra et utall 
ulike energikilder, lagres for eksempel i vannmagasiner, og benyttes direkte i en rekke ulike 
applikasjoner.  
 
Hovedspørsmålet som må stilles både til Regjeringen og til utvalgene, er på hvilken 
bakgrunn økt bruk av hydrogen i Norge er eller bør være et mål i seg selv? Både utvalgene 
og selve mandatet viser til at det er andre store aktører som er aktive på dette, at Norge kan 
ha naturgitte fordeler for produksjon av hydrogen fra fossile eller fornybare kilder, og at noen 
miljøer kan ha enkelte kunnskapsmessige forutsetninger for å bidra til noe av forskningen 
eller utviklingen. Det tas for gitt at økt bruk av hydrogen vil være et bidrag til bedre miljø, men 
påstanden blir ikke problematisert eller nyansert, og sentrale funn som svekker denne 
påstanden blir ikke fremhevet i rapporten.  
 
Greenpeace er enige i at hydrogen kan og bør komme til å spille en viss rolle i framtidens 
energisystem, kanskje særlig som buffer i et framtidig 100% fornybart elektrisitetssystem – 
ala Utsira-prosjektet. Man må imidlertid være oppmerksomme på at enhver konvertering av 
energi fra en energiform til en annen alltid vil være et visst tap, noe som øker kostnaden ved 
å bruke hydrogen som mellomlager – og for så vidt å mellomlagre i det hele tatt. Slik 
mellomlagring av energi som hydrogen som buffer i elektrisitetssystemet er nok derfor særlig 
aktuelt i land uten vannkraft og lagringskapasitet i magasiner. Hydrogen vil heller ikke 
redusere behovet for alltid å tenke energieffektivitet i energikrevende løsninger, og alltid sikre 
at energi av rett kvalitet alltid blir brukt til rett formål, for å unngå sløsing med energi av høy 
kvalitet; som hydrogen, elektrisitet etc.  
 
Tolkning av mandatet:  
Utvalgets mandat om å gjøre en ”drøfting av hydrogen som energibærer i forhold til andre 
alternativer” var framtidsrettet, teknologiuavhengig og godt, og kunne ha bidratt til betydelig 
oppklaring innen feltet. Transportgruppens opprinnelige mandat,  om å ”vurdere hvordan 
Norge best kan bidra til å fremskynde den internasjonale utviklingen av nullutslippsteknologi 
og hydrogen i transportsektoren” var også tilstrekkelig teknologinøytralt, men hadde i tillegg 
et klart oppdrag om å beskrive hydrogen i detalj. Imidlertid var det klart at alle alternativer 
skulle evalueres likt til slutt. Slik gikk det ikke.  
 
Av ulike grunner har både hoved-utvalget og de ulike ’ekspertutvalgene’ imidlertid blitt svært 
fokusert på hydrogen som et mål i seg selv, og langt mindre på alternativene og veiene dit. 
Som følge av dette har de presentert svært optimistiske perspektiver på mulighetene for bruk 
av hydrogen, men med tilhørende behov for omfattende statlig støtte. Dette er kritikkverdig. 
Et offentlig utvalg bør være i stand til å presentere et objektivt perspektiv på rapportens 
tema, til tross for at det delvis er rekruttert blant entusiaster og miljøer med direkte 
kommersiell interesser i temaet.  
 
Et sentralt prinsipp i store deler av norsk miljøpolitikk er og har i lengre tid vært målstyring og 
teknologinøytralitet. Staten bestemmer målet i forhold til ønsket miljøkvalitet eller uønsket 
praksis, og lar markedet finne best tilgjengelig vei til målet. Mer presis styring kan oppnås 
med dynamiske virkemidler. Det er ingen grunn til at dette prinsippet skal oppheves bare 
fordi det dreier seg om hydrogen.  
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Kritikken rammer også delvis departementet som oppdragsgiver, ettersom teksten i 
mandatet i stor grad omtalte bruk av hydrogen, framfor mer universelle målsettinger som 
’reduksjon av utslipp’, ’nullutslipp’, reduksjon av helseeffekter, økt energieffektivitet i 
samferdselssektoren eller redusert avhengighet av fossile brensler som olje og gass.  
 
Tydeliggjøring av dette ville kunne redusert faren for et ensidig resultat fra utvalget, men 
særlig transportgruppens omskriving av mandatet de opprinnelig fikk har forsterket effekten 
av de opprinnelige svakhetene. På grunn av dette kan ikke lenger utredningen leses som en 
”drøfting av hydrogen som energibærer i forhold til andre alternativer” eller noen uavhengig 
vurdering av ”hvordan Norge best kan bidra til å fremskynde den internasjonale utviklingen 
av nullutslippsteknologi og hydrogen i transportsektoren”. Utredningen presenterer 
interessant informasjon, men ikke noen helhetlig vurdering, særlig ikke på transportsiden. 
 
Energieffektivitet som nøkkelkriterium 
Greenpeace mener at de viktigste evalueringskriteriene for ethvert bærekraftig energi- og 
transportsystem må være at det er energieffektivt, fornybart og uten helse eller 
miljøskadelige utslipp – og at dette bør fases inn og realiseres så raskt som mulig. Ettersom 
store deler av de øvrige faktorene følger energieffektivitetskriteriet, og at en verden med 
fornybar energi uansett vil måtte husholdere bedre med energien enn vi gjør i dag, velger vi 
å sette dette på topp. Vi er svært overrasket over hvor liten vekt utvalget har lagt på 
spørsmålet om energieffektivitet. Fra dette perspektivet må de ulike alternativene analyseres 
og evalueres, og man vil kunne trekke konklusjoner om ønskete delmål, teknologier og 
utviklingsveier. Dette vil være en bedre framgangsmåte enn å velge teknologi eller 
energibærer først, ettersom det ikke er sikkert at verken hydrogen eller andre ideer bærer 
spiren til den endelige løsningen. Samtidig vil vi understreke at privatbilisme i seg selv er 
svært lite energi-effektivt ettersom det krever flytting av flere hundre kilo bil per person, slik at 
enhver bærekraftig transportpolitikk vil måtte innebære betydelige elementer av gange, 
sykling og offentlig transport, uavhengig av øvrige teknologivalg.  
 
Som vedlegg 3 til transportgruppens rapport, finnes heldigvis en vurdering gjennomført av 
SINTEF, som gjør en reell sammenlikning av flere ulike transportteknologier og deres 
energieffektivitet. Hydrogen som energibærer i transport, enten det er produsert direkte fra 
gass (ved reformering) eller via elektrisitet (ved elektrolyse) viser seg å være langt mindre 
energieffektivt enn andre alternativer, særlig batteridrift, men også diesel- eller bensin-
hybrider. Av ukjente årsaker blir denne informasjonen ikke presentert som et av 
hovedfunnene i utvalgets rapport.  
 
SINTEF-gruppens analyser blir dessverre noe vanskeligere tilgjengelige enn nødvendig 
ettersom de i sin CO2-sammenlikning også har sammenliknet hydrogenframstilling fra 
naturgass der utskilt CO2 blir deponert i sikre geologiske strukturer og aldri kan komme opp 
igjen, med normal sentralisert fossil kraftproduksjon (der den samme gassen kunne ha blitt 
benyttet) uten at CO2-deponering blir forutsatt. Basert på en rekke studier og alminnelig 
norsk debatt, er det ganske klart at hydrogenproduksjon ikke er noen forutsetning for å 
kunne deponere CO2, om man finner en sikker måte å gjøre dette på1.  
 
Likevel viser gruppens energieffektivitets-analyser krystallklart at en rekke anvendelser av 
hydrogen er i transportsektoren er direkte ineffektivt og leder til et betydelig høyere 
energiforbruk enn alle sammenliknbare alternativer. Bruk av hydrogen i forbrenningsmotorer 
er et slikt eksempel, og bør etter vår mening følgelig ikke benyttes. Til tross for at SINTEF-
gruppen påpeker at dette er en av de minst miljøvennlige løsningene, har utvalget imidlertid 
anbefalt at dette fases inn som en tidlig bruk av hydrogen i transportsektoren. Man må 
spørre seg hvorfor. Det er ikke energieffektivt, vil ikke bidra til klimagassreduksjoner og 
bidrar til samme eller høyere luftforurensende utslipp som konvensjonell teknologi. Dersom 

                                                 
1 Greenpeace er for øvrig svært skeptiske til deponering av CO2 som klimatiltak 
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brenselceller, på grunn av sin høyere virkningsgrad er den foretrukne teknologien for bruk av 
hydrogen, representerer direkte hydrogenforbrenning kun en omvei til målet - muligens en 
blindvei. Vi er sterkt uenige i resonnementet om at forbrenning av hydrogen vil kunne spille 
en positiv rolle for å bygge opp en hydrogen-infrastruktur. Vi er ikke tjent med en infrastruktur 
som bidrar til økt energiforbruk og økte utslipp.  
 
Også hydrogen brukt i brenselceller kommer dårligere ut i SINTEF-gruppens 
energieffektivitetsanalyser enn mange ville trodd. I alle kjøringer der primær energikilde 
enten er fornybar (vannkraft) eller stammer fra fossil elproduksjon med CO2-håndtering, 
kommer elbiler (batteribiler) best ut både på energieffektivitet og utslippsanalysen. 
Forskjellen skyldes overlegen effektivitet i overføringen av elektrisiteten fra strømnettet til 
batteriene og videre til hjulene i en batterielektrisk drivkjede.  
 
SINTEF-gruppens analyser viser også at bensin- og dieselhybridløsninger med batteri og 
forbrenningsmotor bidrar betydelig til økt energieffektivitet og forbedret luftkvalitet, særlig ved 
transport i byene. Sammen med rene batteribiler er dette teknologier som er kommersielt 
tilgjengelige allerede i dag. Vi mener dette er kunnskap som utvalgene burde tatt inn over 
seg i langt større grad enn de har gjort. Dersom Norge ønsker å bidra til raskere utvikling og 
implementering av energieffektive, lavutslipps- og nullutslippsteknologier, er det ingen grunn 
til å se bort fra verken rent elektriske konsepter eller overgangsløsninger som diesel- eller 
bensinhybridteknologi. Funnene som er presentert i SINTEF-vedlegget til transportgruppens 
utredning forsterker dette, men er i liten grad reflektert i det øvrige materialet og 
anbefalinger.  
 
Vi vil samtidig påpeke at SINTEF-gruppen ikke har evaluert energieffektivitet og utslippsbilde 
ved normalt kjøremønster for eventuelle ’plug-in’ hybridbiler2, der energi til en del mils 
kjørelengde vil kunne lades på batteriet fra strømnettet. Dette vil være nok til å gjøre store 
deler av den daglige kjøringen fullstendig fossilfri. Så lenge forbrenningsmotoren ikke trenger 
å bli brukt for å lade batteriet, vil en plug-in hybrid forbedre både utslippsbildet og 
energieffektivitetsregnskapet opp mot elbilens nivå, bortsett fra at den vil være noe tyngre på 
grunn av forbrenningsmotoren. 
 

Fra SINTEF-
gruppens 
vedlegg 3 til 
transportgrupp
ens rapport, 
med vår 
utheving. Selv 
med elektrisitet 
fra EU-mix 
kommer 
elektrisk drift 
svært godt ut, 
og langt bedre 
enn de ulike 
hydrogenløsnin
gene.

                                                 
2 Med plug-in mulighet kan batteriet i hybridbilen lades fra strømnettet som en vanlig elbil. Ifølge Fleets&Fuels September 6 
2004, vil Daimler-Mercedes sin nye hybrid van ha mulighet for elektrisk plug-in. Hybridvarebilen vil få en rekkevidde på 30 km 
på batteriet. Også Toyota vurderer plug-in mulighet for sin neste generasjon av hybridbiler. Ettersom 96% av alle reiser i Norge 
er under 50 kilometer, vil en slik tilpasning gi betydelig miljøeffekt. Se TØI-rapport s 13-14, på 
http://www.toi.no/attach/a37693r858043/R604_2002.pdf  
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Omtale av teknologier 
I det nedenstående vil vi kort kommentere utvalgets omtale av de fire mest relevante 
teknologiene; forbrenningsmotor, batteri elektrisk drift, forbrennings- batterihybridløsninger 
og ulik bruk av hydrogen, herunder både direkte forbrenning og brenselceller. Vi vil i liten 
grad gå inn på de ulike teknologiene innen hvert konsept. 
 
Forbrenningsmotorer 
 
Det er åpenbart at forbrenningsmotorene fortsatt har et betydelig forbedringspotensial 
innenfor både reduksjon av lokale utslipp og mer energieffektive modeller. Imidlertid 
innebærer termodynamiske begrensninger3 at selve konseptet er for energi-ineffektivt til å 
kunne utgjøre noen betydelig del av et framtidig, bærekraftig transportsystem alene, der 
kravet til effektiv energibruk vil måtte være langt høyere enn i dag. I tillegg kommer 
problemet med avhengighet av klimaskadelige og begrensete fossile ressurser. Det er altså 
behov for alternative ideer. 
 
Vi mener for øvrig at utvalget har vært for snille i sin omtale av forbrenningsmotoren. Selv om 
det har skjedd vesentlige forbedringer de siste hundre år, særlig i forhold til lokal-
forurensende utslipp, har svært lite skjedd i forhold til økt energieffektivitet. Totalt sett har 
bilparkens forbruk av fossilt brensel med tilhørende utslipp av CO2 per transportkilometer 
holdt seg overraskende stabilt siden T-Fordens tid. Dette skyldes en kombinasjon av 
manglende reguleringsvilje fra myndighetene, manglende ansvarlighet fra bilselskapene og 
bilkundenes stadige etterspørsel etter større og tyngre biler med høyere motorytelser – som 
jo er stimulert av bilselskapenes reklamer. På denne måten har svært mange av de 
motorteknologiske forbedringene blitt spist opp på veien. Den raske spredningen av SUV’er 
som statussymboler i nesten hele Norge er et klart eksempel på dette. Som Londons 
borgermester formulerte det; ”bare altfor rike idioter kjører SUV i byen!”. 
 
På denne bakgrunnen er det klart at det finnes et betydelig og raskt realiserbart 
klimagassreduserende, energieffektiviserende og miljøvennlig potensial i å tvinge 
bilselskapene til å produsere og markedsføre mindre, lettere og mer drivstoffeffektive biler, 
uansett teknologi forøvrig. Dette er en gate som må forfølges med betydelig større kraft enn 
hittil i Norge, om en satsing på mer utslipps- og miljøvennlige kjøretøyer og teknologier skal 
kunne tas på alvor. Som vi vil påpeke under, ser vi imidlertid en fortsatt rolle for 
forbrenningsmotorene for spesielle nisjer, samt i hybridkombinasjoner4.  
 
Elbiler 
 
Den internasjonale bilindustrien har vært nokså samstemt i sin svertekampanje av 
batterielektriske biler, og den negative oppmerksomheten kulminerte med industriens seier 
over myndighetene i California sine krav fra 1990 om en økende andel nullutslippsbiler 
gjennom Zero Emission Vehicle Mandate, og den påfølgende opphuggingen av vel-
fungerende elektriske biler. Ford sine planer for de norskproduserte Think-bilene er bare ett 
av en rekke eksempler på dette. Vi kan bare spekulere på årsakene til bilindustriens negative 
holdning til elektriske biler, men flere har fremholdt at de har sett elbilene som en reell trussel 
mot egen kjernevirksomhet, og derfor stengte produksjonen. I dette bildet har et uavhengig 
norsk miljø vært avgjørende for både å produsere og redde Think-bilene og andre importerte 
og norskproduserte elbiler. Derfor er utvalgets omtale av elektriske batteribiler overraskende 
negativ, både med hensyn til teknologisk progresjon, energieffektivitet, ladetid og framtidig 

                                                 
3 Carnots lov medfører at effektiviteten til en otto- eller dieselmotor aldri kan bli særlig høy 
4 Se for øvrig denne rapporten om mulighetene for å benytte biodiesel i hybridløsninger;  
www.newrules.org/electricity/betterway.html 
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bruk ut over små nisjer5. Det er også overraskende at man ikke ser samdriftsfordelene 
mellom elektriske biler og hybridteknologi. Vi har tidligere omtalt den manglende 
erkjennelsen av at batteribiler er langt mer energieffektive enn samtlige alternativer, slik 
SINTEF-gruppen faktisk påviste i sitt vedlegg til transportgruppens arbeid. Resultatet 
stemmer også med en analyse gjort ved Teknologisk Institutt i 19936. Det at SINTEF-
gruppen faktisk vurderte elbiler i sin sammenlikning, viser forøvrig et interessant trekk 
ved Norge: Ingen av bilindustriens store energistudier har tatt bryet med å ta med elbiler i 
sine sammenlikninger, se for eksempel dagens “state of the art” studie (GM-studien) hvor 
elektriske biler glimrer med sitt fravær i alle analyser7. Dette viser hvor viktig det er å 
opprettholde alternative kunnskapsmiljøer. I tillegg er det underlig å registrere at utviklingen 
innen moderne batteriteknologi levnes svært liten plass – og svært lite framtidshåp i 
utredningen. I denne sammenheng er det verdt å notere at utvikling innen batteriteknologi 
har vært dramatisk i løpet av de siste fem årene, stikk i strid med bildet som gjerne tegnes av 
bilindustrien og ulike selvoppnevnte hydrogen-profeter med eller uten krav om konsulent-
honorar. 
 
Stikk i strid med bilindustriens påstander da de la ned sine elbilprogrammer som en følge av 
at industrien vant saken mot California sitt ”Zero Emission Vehicle mandate” i 20028, har 
utviklingen innen batteriteknologi skjedd i høyt tempo de siste årene9. Vi finner det svært 
underlig at gruppen ikke går gjennom dette, men velger å gjøre betraktninger om batteribiler 
basert på Ni/Cad og blybatterier. Det sveitsiske Zebra batteriet, (termobatteri basert på 
koksalt, nikkel og keramikk) og utviklingen innen litium polymer og litium ion batterier og bruk 
av disse i biler er bare noen eksempler på spennende utviklingstrekk10. Kombinert med den 
stadige etterspørselen etter lette og høytytende batterier til mobiltelefoner, kameraer og 
PC’er i tillegg til den ny etterspørselen innen hybridbiler, er det etter vår mening altfor tidlig å 
avskrive batteribilens muligheter til å bidra til mer miljøvennlig transport, hvertfall om dette 
alternativet blir holdt i live, stimulert gjennom helhetlig politikk og ikke avskrevet på feilaktig 
grunnlag. Alt snakket om hydrogen som den eneste løsningen for framtiden kan bidra til 
denne uheldige sideeffekten.  
 
Vi vil også anføre at vi finner det underlig at den andre norske elbilprodusenten, Elbil Norge11 
som produserer den lille men vellykkete elbilen Kewet, ikke i det hele tatt er omtalt i utvalgets 
rapport. Fabrikken på Storo i Oslo har produsert flere elbiler enn Think gjorde på Aurskog før 
de ble solgt til Kamkorp av Ford, og produserer fortsatt. Elbil Norge importerer også brukte 
elbiler fra utlandet til Norge, og ble i sommer verdenskjent etter at de la inn bud på de brukte 
Think-bilene i USA som Ford ville knuse. Sammen med restene av Think Nordic på Aurskog, 
1140 entusiastiske elbileiere og deler av norsk vannkraftbransje, representerer Elbil Norge et 
svært spennende teknologimiljø for elektriske kjøretøyer, som er unikt i internasjonal 
sammenheng.  
                                                 
5 I tillegg til det beskrevne, er det verdt å kikke på påstanden om at en personbil må kunne lades opp/tankes på 2 minutter. 
Hvem sier det? Hva er gjennomsnittelig opphold på en bensinstasjon? Og tenk deg en batteribil som kan kjøre 30 mil eller mer 
på en lading – hvor lenge stopper man i gjennomsnitt per 30 mil? Dessuten er det overveldende flertall av reisene i Norge 
kortere enn 10 mil, og hele 96% av reisene er kortere enn fem mil, iht. TØI sin reisevaneundersøkelse fra 2001; se www.toi.no     
6 Elektriske biler – utslippsanalyse,  J.R. Bang, E. Holden, Teknologisk Institutt, Mars 1993. Rapporten sammenlikner 
klimagassutslipp ved elbilbruk med strøm fra 7 ulike kraftblandinger. Selv med kullkraft som base kommer elbiler ikke dårligere 
ut enn bensinbiler, men basen må være gass eller bedre for å matche dieseldrift. 
7 Full referanse: “Well-to-wheel Energy Use and Greenhouse Gas Emissions of Advanced Fuel/Vehicle Systems – North 
American Analysis”, GM, Argonne National Laboratory, BP, ExxonMobil and Shell, 2001. Se sammendrag på  
www.epa.gov/ORD/NRMRL/std/fuelcell/fuelabstracts/Brinkman_abs.pdf  
8 For en meget god oversikt over utvikling og fall for denne banebrytende lovgivningen og hvordan ideene om hydrogen som det 
eneste saliggjørende underminerte den effektive, relativt dynamiske og teknologinøytrale satsingen på nullutslippsbiler, se Alec 
Brooks artikkel på  www.evworld.com/library/carbdetour.pdf 
9 For mer informasjon om batterier, batteriutvikling, se foir eksempel www.acpropulsion.com eller 
www.modenergy.com/news.html. For informasjon om Zebra-teknologien, se www.know-it-web.de/cebi-
internet/frameset/fr_index?directlink=4. Informasjon om andre batterityper kan finnes på http://www.saftbatteries.com/120-
Techno/20-10_Lithium_system.asp eller US DoE sine batterisider http://www.eere.energy.gov/consumerinfo/factsheets/fa1.html. 
10 Brukt i en Think, vil disse nye batteritypene kunne gi bilen mer enn dobbelt av vanlig kjørelengde per lading for samme vekt. 
Volvo vil benytte litium ion-batteri i sin nye elektriske sportsbil, med rekkevidde på ca 15 mil (og toppfart 160 km/t). 
11 www.elbilnorge.no  
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Hybridbiler 
 
Det har skjedd en bred kommersialisering av hybrid-teknologi de siste årene, og mye etter at 
utvalget sluttførte sitt arbeid. Til sin store overraskelse har Toyota forhåndssolgt store 
kvantum av sin Prius, og de øvrige bilprodusentene halser etter i utviklingen. Dette er beviset 
på at kombinasjonen av batterier, elektromotor og en modernisert forbrenningsmotor er et 
levedyktig miljøvennlig alternativ. 
 
Vi konstaterer likevel at utvalget ikke har vurdert plug-in hybridbiler. Etter vår oppfatning 
utgjør dette kjøretøykonseptet en etterlengtet bro mellom forbrenningsmotoren med sine 
fordeler og publikumsvennlighet, og batteribilens energieffektivitet og bidrag til redusert lokal 
luftforurensing. Med plug-in muligheter kan batteriet i hybridbilen lades fra strømnettet som 
en vanlig elbil. Ifølge Fleets&Fuels September 6 2004, vil Daimler-Mercedes sin nye hybrid 
varebil (basert på Sprinter) ha mulighet for direkte elektrisk opplading, ikke bare gjennom 
forbrenningsmotoren som i dagens hybrider. Hybridvarebilen skal få en rekkevidde på 30 km 
på bare batteriet. Også Toyota vurderer plug-in mulighet for sin neste generasjon av 
hybridbiler.  
 
En hybridbil som kan lade fra strømnettet og kjøre noen mil på dette, vil bidra til å gjøre store 
deler av den daglige kjøringen for normale kjøremønstre nesten fossilfri dersom man legger 
norsk energimiks til grunn med betydelig innslag av vannkraft. Så lenge forbrenningsmotoren 
ikke i samme grad trenger å bli brukt for å lade batteriet, vil en plug-in hybrid forbedre både 
utslippsbildet og energieffektivitetsregnskapet opp mot elbilens nivå, til tross for at den vil 
være noe tyngre enn en ren elbil på grunn av forbrenningsmotoren. Dette skyldes at elmotor 
og batterier gir langt høyere virkningsgrad enn noen andre kjøretøykonsepter som er kjent i 
dag. 
 
Den direkte miljømessige fordelen av mer effektiv transport på mellomlange distanser (1-5-
50 kilometer per reise eller dag) forsterkes av funn i TØI sin reisevaneundersøkelse12. 
Undersøkelsen viser at nordmenn i gjennomsnitt reiser under 4 mil per dag (fordelt på tre 
reiser), og at en rekke reiser mellom 1 og 5 kilometer (dessverre) foretas med bil. Reiser 
over 100 kilometer foretas i gjennomsnitt bare 1,35 ganger per måned. Dette betyr at en 
batterielektrisk plug-in hybridbil ville kunne dekke en vesentlig del av reisevolumet i elektrisk 
modus, og dermed bidra betydelig til redusert energietterspørsel i transportsektoren allerede 
med dagens batteriteknologi. 
 
Det er også grunn til å tro at utviklingen av hybridbiler, som nå skyter fart, vil kunne fungere 
som et vesentlig bidrag til å effektivisere og kommersialisere spennende nye batteri-
teknologier. I en slik vekselvirkning er det gode grunner til å anta at enda mer høytytende 
batterier vil kunne se dagens lys. Dette vil igjen kunne bane vei for et bredere spekter av 
rene batterikonsepter, dersom en klar og målstyrt politikk der energieffektivitet, utslipp og 
fornybarhet hjelper den beste teknologien frem, framfor forhåndsinntatte teknologivalg. 
 
Mulighetene til raske forbedringer av både forbrenningsmotorer og batteriteknologi som 
kommersialiseringen av hybridbiler representerer, er noe myndigheter og politikerer som 
ønsker å være med på revolusjonen bør utnytte og følge nøye med på13. 

                                                 
12 Ettersom 96% av alle reiser i Norge er under 50 kilometer, vil en slik tilpasning gi betydelig miljøeffekt. Se TØI-rapport s 13-
14, på http://www.toi.no/attach/a37693r858043/R604_2002.pdf   
13 Lester Brown, tidligere president i WorldWatchInstitute, nå leder av Earth Policy Institute, påpeker også hybridbilenes 
umiddelbare fordeler i sin siste oppdatering: http://www.earth-policy.org/Updates/Update43.htm  WWI har tidligere promotert 
hydrogen. 
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Ulike hydrogenløsninger 
 
Til tross for betydelige forskningsmidler og svært positiv omtale i en rekke kretser, har 
hydrogen/brenselcelleløsninger til bruk i transport faktisk ikke kunnet vise til noen betydelige 
gjennombrudd på noen av de sentrale forskningsområdene i løpet av de siste fem årene. 
Media, politikere og bilindustrien lar seg tydeligvis ikke affisere av slike fakta, men viser 
stadig til hydrogen som en miljøvennlig løsning rett rundt hjørnet. Imidlertid kan man kanskje 
si at de eneste reelle gjennombruddene for hydrogen er endringen i Californias ZEV 
lovgivning, som nå ikke lenger er teknologinøytral men favoriserer hydrogen, og Bush sin 
annonsering av ”Freedom car”-programmet for hydrogenbiler i sin State of the Union tale i 
2003. Det er ikke sikkert at verken GM eller Bush har miljøforbedring i tankene med slike 
tiltak. 
 
Som påpekt over, har det vært betydelige framskritt innen batteribiler i løpet av den samme 
perioden. Dette undertrykkes imidlertid av bilselskapene, som heller skraper sine elektriske 
linjer. Det er trist å notere at Utvalget gjør den samme feilen. Det er lang tid til hydrogenbiler 
kan være tilgjengelig for massemarkedet, om det i det hele tatt vil skje, og det er et enda 
større spørsmål om det vil være til fordel eller ulempe for miljøet.  
 
Vi er også oppmerksomme på at det foregår omfattende forskning og utvikling på dette 
området. Det er fortsatt en rekke uløste teknologiske og fysiske utfordringer knyttet til 
omfattende bruk av hydrogen som energibærer, særlig i transportsektoren der kombinasjon 
med batterier allerede er en forutsetning for akseptable virkningsgrader. Utfordringene er 
dels betydelige, og finnes særlig innen transport, lagring, infrastruktur, levetid, material-
teknologi og -kostnader, kaldstart og ytelse. Vi er overrasket over at utvalget har valgt å ta så 
lett på disse utfordringene. 
 
Som eksempler på andre, tilsvarende studier, kan det nevnes at et US DoE panel som 
hadde sett på “Basic Research Needs for the Hydrogen Economy”, konkluderte med at 
gapene mellom dagens hydrogenteknologi og det som kreves i markedet ikke kan bli 
overkommet gjennom gradvise forbedringer av dagens teknologi, men isteden krever 
"revolutionary conceptual breakthroughs.” Dette ble presentert i september 2003, og burde 
være tilgengelig for utvalget. 
 
En arbeidsgruppe fra US National Academy of Sciences kom til tilsvarende konklusjon, og 
presenterte sine funn i februar 2004. I konklusjonen skriver de at “overgangen til en 
hydrogenøkonomi i beste fall vil ta mange tiår, og enhver reduksjon av oljeimport og 
klimagassutslipp på grunn av dette sannsynligvis vil være helt marginale over de neste 25 
årene. Joseph Romm, tidligere leder for US DoE hydrogenprogram, påpekte basert på sin 
erfaring og disse undersøkelsene i sin høring til Senatets vitenskapskomite14, at betydelig 
innsats for å introdusere hydrogenkjøretøyer før tidligst 2030 vil underminere tiltak for å 
redusere klimagassutslipp. Årsaken til dette er den lave energieffektiviteten i enhver 
hydrogenbasert energikjede sammenliknet med alternativ bruk av de samme ressursene, 
samt tiden man kan tape ved å fokusere på hydrogen framfor effektive løsninger som gir 
klimamessig uttelling i dag og samtidig legger opp til et lavere utslippsbilde for framtiden. 
 

                                                 
14 Hele uttalelsen fra Joseph Romm til komiteen kan leses på www.house.gov/science/hearings/full04/mar03/romm.pdf. Romm 
har også utgitt boken The Hype about Hydrogen (Island Press, Mars 2004). 
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Virkemidler 
 
Vi vil foreslå at virkemidlene knyttes til å oppnå et mest mulig framtidsrettet og energieffektivt 
transportsystem i Norge. I denne sammenheng må ikke kollektive transportløsninger 
glemmes. Samtidig kan det være fordeler med å stimulere til bedre teknologiske valg. Vi 
foreslår et omfattende virkemiddelapparat, men understreker at det må være teknolog-
inøytralt, basert på energieffektivitet og muligheter for å stramme til over tid. Samtidig kan det 
være fornuftig å delta i utvalgte forskningsområder. 
 
Forskning 
 
Utvalget foreslår at norsk forskning omkring ulike utfordringer knyttet til hydrogen skal 
intensiveres. Vi er ikke imot målrettet forskning for å bidra til å oppnå de nødvendige 
teknologiske gjennombruddene som er nødvendig for at hydrogen og brenselceller skal 
kunne få den ønskete effekt. Samtidig er det verdt å være oppmerksom på at svært store 
forskningsressurser allerede er satt av til dette andre steder, gjennom betydelige 
forskningsprogrammer. For å unngå å duplisere arbeid, vil vi anbefale forsiktighet med å 
etablere egne norske forskningsprosjekter parallelt med de som USA, EU, Japan og 
industrien driver selv. Imidlertid vil det være naturlig å forske mer på å finne ut hva som 
egentlig er den mest effektive måten å utnytte de norske gassressursene på, i et klima- og 
ressursmessig perspektiv. Etter dette prosjektet er det langt fra klart om det er best å brenne 
den her, lage hydrogen eller selge den til andre, under like teknologiske forutsetninger. 
 
Innenfor transportteknologi, vil det være naturlig at det settes av midler til oppfølging av den 
norske satsingen innen elektrisk transport, gjerne i sammenheng med hybridprosjekter og 
kollektivtrafikk.  
 
Når det gjelder prioritering av knappe forskningsressurser, mener vi for øvrig at det er enda 
viktigere at Norge, om landet ønsker å opptre som forskningsmessig katalysator for 
miljøvennlige løsninger, setter av langt større ressurser for å kunne utvikle de fornybare 
energiressursene bedre. Ulike former for energisparing, sammen med nye fornybare 
energikilder som solenergi, bølgekraft, tidevannsenergi og saltkraft representerer svært 
viktige områder som kan levere betydelig klimagassreduksjoner i dag, men de sliter med 
betydelig forskningsunderskudd. Det samme gjelder mulighetene for framstilling av hydrogen 
eller annet energirikt materiale fra biologisk materiale, alger etc. Hvis hydrogen skal kunne 
spille noen vesentlig miljøforbedrende rolle, er det behov for å utvikle andre og betydelig mer 
effektive måter å fremstille hydrogen på fra fornybare kilder – metoder som er vesentlig mer 
energieffektive enn tradisjonell elektrolyse. 
 
Andre virkemidler – for resultater i dag i transportsektoren 
 
Denne forskningen må gå parallelt med solide virkemidler for å sikre at Norge faktisk blir et 
foregangsland på effektive og miljøvennlige transportmidler. Heldigvis er vi nettopp nå i en 
situasjon hvor mange av disse teknologiene er i en tidlig, men kommersielt tilgjengelig fase. 
Norge har også en nøkkelposisjon med gode erfaringer fra bruk, promotering og produksjon 
av elbiler. Som utvalget også pekte på, gir Norges høye avgifter stort spillerom for 
differensiering. 
 
Hvis vi går tilbake til Transportgruppens opprinnelige gode mandat,  om å ”vurdere hvordan 
Norge best kan bidra til å fremskynde den internasjonale utviklingen av nullutslippsteknologi 
og hydrogen i transportsektoren”, vil vi foreslå at det snarest mulig opprettes en omfattende 
virkemiddelpakke som premierer de mest energieffektive kjøretøyene innen kategoriene 
småbil, familiebil, buss og lastebil, og straffer de som er minst energieffektive. Nullutslipps-
teknologi gir tilleggsbonus, hvertfall innenfor bykjernene, og det bør settes inn spesielle 
virkemidler mot drosjer og bybusser for å maksimere effekten knyttet til lokal luftforurensing. 
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Virkemidlene skal gi uttelling både ved innkjøp (avgiftsfritak/høyere avgift etc) og ved bruk 
(bomring, parkering, ladestasjon, kollektivfelt etc). 
 
Virkemidlene må utformes slik at de er teknologinøytrale, men det er klart at ulike 
hybridløsninger, batterikonsepter, hydrogen-brenselceller og lette, effektive biler som 
tilfredsstiller de strengeste miljøkravene skal komme godt ut, mens store, tunge kjøretøyer 
med høy motorytelse vil komme tilsvarende dårligere ut. Samtidig må virkemidlene være 
dynamiske og mulige å stramme til over tid, slik at virker teknologidrivende. Det har i mange 
år vært diskutert bruk av miljødifferensierte avgifter i bilavgiftssystemet. Det er på tide å 
komme over i handlingsfasen for å skape en retning mot 0-utslipp i transportsektoren som 
fremme de teknologier og løsninger som gir høyest miljøeffekt, inkludert høy 
energieffektivitet. 
 
Gjennom å etablere et fornuftig virkemiddelapparat, vil Norge raskt kunne etablere seg som 
et utprøvingsområde for nye bilkonsepter, og dermed bidra betydelig til å fremskynde den 
internasjonale utviklingen av energieffektiv nullutslippsteknologi i transportsektoren. Vi vil 
kunne påvirke andre land og regioner dersom vi lykkes i å fremme bredden av miljøvennlige 
kjøretøy og forbedret kollektivtransport. Det er grunn til å tro dette vil kunne være spesielt 
attraktivt i Norge for en rekke bilprodusenter, både på grunn av god teknisk ekspertise, høy 
kjøpekraft og miljøbevissthet, men også fordi Norge kun er et perifert marked, og eventuelle 
negative erfaringer neppe vil slå sterkt ut på bilmerkets image i nøkkelmarkedene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex: Angående stasjonær hydrogenbruk i Norge – kort høring på del to av utvalgets 
problemstilling 
Stasjonær bruk av hydrogen kan enten skje ved direkte forbrenning eller i en brenselcelle. 
Resultater fra både Hydrogenutvalget en rekke andre studier15 viser imidlertid at det er 
ineffektivt å bruke hydrogen i stor skala til stasjonære formål, fordi det er et stort energitap 
ved å bruke elektrisitet til å produsere hydrogen. Vi deler derfor utvalgets konklusjoner om at 
det er lite hensiktsmessig å introdusere hydrogen i noen stor skala den stasjonære 
energiforsyningen i Norge. Det er bare til bruk i isolerte eller lokale kraftsystemer, som på 
Utsira, at dette kan være miljømessig forsvarlig. Hydrogen kan da fungere som et 
mellomlager for energi som ellers ville gått tapt. I land uten våre lagringsmuligheter gjennom 
vannkraftsystemet, vil behovet for slik lagring melde seg etter hvert som det primære 
energisystemet i økende grad baserer seg på variable energikilder, som sol, vind, bølger etc. 
Effektreserven fra hydrogen vil imidlertid uansett bli energimessig (og derfor prismessig) 
svært mye dyrere enn vi er vant med i dag.  

                                                 
15 Se blant annet Se SINTEF Energiforskning 2000: Hydrogensamfunnet – en nasjonal mulighetsstudie, SINTEF 
Energiforskning 2002: Hydrogen som energibærer - Energi- og utslippsregnskap for utvalgte energikjeder og 
Naturvernforbundet Hordaland sin hydrogenrapport fra 2003; www.naturvern.no/hordaland/hydrogen/h2.pdf. 
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