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Pilot på hydrogentraktor

Forord
«Pilot på hydrogentraktor» er en oppgave vi har skrevet som en del av arbeidskravet vårt i
faget «Hydrogenteknologi» ved HVL. Oppgaven ble skrevet av 4 studenter som går 5.
semester i linjen energiteknologi.
Vi kunne velge imellom flere typer oppgaver, men vi ønsket å skrive om «hydrogentraktorpilot», fordi denne oppgaven skilte seg ut og hørtes utfordrende å skrive om. Oppgaven har
blitt lagd i samarbeid med NORSØK, Møre og Romsdal fylkeskommune og Nerås Mjølk AS,
hvor veilederne våre var Lovise Sæter og Lina Vassdal. Vi har også fått god hjelp av
faglærer Velaug Oltedal, og Børge Rød fra Nerås Mjølk som har bistått med tekniske data for
gårdsdriften.
Denne oppgaven ble skrevet med lite forkunnskaper om gårdsdrift og det har derfor vært
lærerikt og interessant å skrive oppgaven. Hydrogentraktorer er noe som nesten ikke
eksisterer i verden, dette gir oss muligheten til å være en av de første i Norge til å gå i
dybden på dette temaet. Et såpass uutforsket konsept er det helt klart morsomt å skrive om
og har til og med vekket interesse fra Bergens Tidene, som intervjuet oss om tankene våre
rundt temaet og hydrogenens fremtid.
Grunnet koronasituasjonen i Norge har kommunikasjonen vært en liten utfordring i denne
oppgaven. Men vi vil gjerne takke veilederne våre for å være tilgjengelige og gi oss god hjelp
igjennom hele skriveprosessen.
Albert Gjørvad, Marius Hansen, Erik Træland Hella, Lars Skjoldnes.
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Sammendrag
En gård i Eresfjord, Molde Kommune, har ytret ønske om pilotprosjekt på en
hydrogentraktor. Denne rapporten tar for seg mulighetene for å erstatte dieseldrevet traktor
med hydrogendrevet traktor. I resultatkapitlet sees det på gårdsdriften, og hvor mye arbeid
en hydrogenerstatning må utføre for å være konkurransedyktig. Resultatet er at en traktor på
den aktuelle gården trenger gjennomsnittlig mellom 5,5 kg og 8,5 kg hydrogen hver dag.
Rapporten viser utfordringer og muligheter til en slik omveltning.
Infrastrukturen og markedet til hydrogenteknologi brukes til å finne muligheter for å bygge om
en traktor til en hydrogenvennlig variant. Dette settes opp mot den eneste aktuelle
prototypen på markedet, NH2 Drive av New Holland.
Det vises til fire ulike metoder for å skaffe hydrogen til den aktuelle gården. To av metodene
benytter en ekstern leverandør som frakter hydrogen ukentlig til gården. De to resterende
metodene går ut på å produsere hydrogen lokalt på gården. Resultatkapitlet blir oppsummert
med en kostnadsanalyse som sammenligner modenheten til de ulike metodene.
Det blir sett på hvilke brenselceller som kan benyttes, og det sees på egnetheten til de seks
ulike kandidatene.
Rapporten viser kredibiliteten og utviklingspotensialet til funnene i resultatkapitlet. Det gjøres
rede for nødvendige faktorer for å realisere en pilot på hydrogentraktor ved Nerås Mjølk AS,
samt hvordan disse må samspille.
Dette danner grunnlaget for konklusjon: Det vil være mulig å sette opp en fungerende
hydrogentraktor på gården til Børge Rød. Dette vil kreve mange samarbeidspartnere og
store investeringer som kan være vanskelig å gjennomføre.
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Abstract
A farmer in Eresfjord has expressed that he wants a hydrogen tractor pilot. This report
investigates the possibilities in replacing the diesel driven tractor with a hydrogen driven
tractor. In the chapter of results the daily operations is clarified, as well as the amount of
work a hydrogen replacement must deliver to be competitive. The farm in question needs an
average between 5,5 kg and 8,5 kg of hydrogen each day per tractor.
It is also accounted for the challenges and the possibilities of such an upheaval.
The infrastructure and the market of hydrogen technology are used to find opportunities to
rebuild a tractor into a more hydrogen friendly variant. This rebuilding is compared with the
only relevant prototype at the market.
Four different methods of containing hydrogen is referred to. Two of these methods are
reliant on an external supplier to drive hydrogen locally to the farm weekly. The two
remaining methods involves producing hydrogen locally on the farm. The chapter of results
are summarised with an analysis of costs, which compares the modernity of the different
methods.
The different fuel cell technologies are also roughly accounted for, and its discussed why
PEMFC is the most reliant candidate.
The chapter of discussion investigates the credibility and development potential of the
findings from the results. All necessary factors to make the hydrogen tractor pilot a reality is
discussed.
This is the foundation for the conclusion, namely that this project is possible, and the farm
can manage to run smoothly with a hydrogen tractor. However, the amount of cooperation
and funding seems to be too high for the project to be realistic.
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Nomenklatur
PEMFC

=

Proton-Exchange Membrane Fuel Cell

AFC

=

Alkaine Fuel Cell

PAFC

=

Phosphoric Acid Fuel Cell

DMFC

=

Direct Methanol Fuel Cell

MCFC

=

Molten Carbonate Fuel Cell

SOFC

=

Solid Oxide Fuel Cell

FoU

=

Forskning og utvikling

CAPEX

=

Investeringskostnad

Ottomotor

=

Bensindrevet motor basert på Otto-prinsippet

Carnot-syklus =

x

Ideell syklus for termodynamiske varmekraftmaskiner

Pilot på hydrogentraktor

1. Innledning
Traktoren har i mange år blitt drevet av diesel, som avgir miljøskadelig avgasser. I 2019 står
landbruket for omtrent 9% av det totale utslippet av klimagasser i Norge. [1] Det har de siste
årene vært stor fremgang innenfor batteriteknologi på verdensbasis, trolig vil
hydrogenteknologien snart følge samme trend. Det er satt i gang en rekke prosjekter som
omhandler hydrogendrevne ferger, dette bidrar trolig til økt popularitet blant tyngre landkjøretøy som trailere og traktorer.
Ved å oppgradere dieseltraktorer til mer miljøvennlige alternativ kan utslippene til gårder
reduseres. Hydrogen vil være et godt alternativ til drivstoff når Norge skal gjennomføre «det
grønne skiftet». [2] Hydrogen er en enkel gass å produsere, men det krever en del energi for
å fremstille det grønt. Låvetak er ofte store med mye areal som kan utnyttes til
energiproduksjon. Energipotensialet her er stort, og solcellepaneler kan være en gunstig
løsning. Rapporten tar derfor for seg metoder for å produsere gassen lokalt på gården med
hjelp av solenergi.
Oppgaven går ut på å redegjøre hvor aktuelt det er å benytte en hydrogentraktor til
gårdsdrift. Nerås Mjølk AS er en gård i Eresfjord som denne oppgaven baseres på. Det
drøftes rundt fordeler og ulemper ved ombygging fra dieseldreven til hydrogendreven traktor,
i tillegg til kjøp av hydrogendrevet traktor. I dag eksisterer det ikke noen kommersielle
hydrogentraktorer, men det finnes en prototype1 som benyttes i eksempler og er målestokk
for ombyggingen til hydrogentraktor.
Dersom traktorer på gårdene i Norge går over til hydrogen som drivstoff, vil dette gjøre et
positivt bidrag for lokalmiljøet på gårdene. Et eksempel på dette er at mat og drikke ikke
utsettes for noe særlig miljøskadelig eksos. I tillegg kan grønne energibærere være til
inspirasjon for andre miljøtiltak som reduserer klimagassutslipp på gårder. Suksessrike
prosjekt basert på hydrogenteknologi kan også være til inspirasjon for andre aktører, som
hjelper den teknologiske modenheten til hydrogenteknologi.
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2. Metode
De siste årene har det blitt skrevet mange rapporter og mulighetsstudier knyttet til fornybare
løsninger og grønn energi for Møre og Romsdal. Disse rapportene er utgangspunktet for
dette prosjektet. [3] To rapporter som har skilt seg ut med sin relevans er henholdsvis
masteroppgaven til Heidi Urstad og VA-rapporten 2020 fra Vista analyse. Begge disse er
skrevet nylig og de tar for seg hydrogen på gårdsdrift.
I denne oppgaven har det blitt utført en tradisjonell litteraturstudie ved bruk av
datainnsamling fra ulike kilder. Noe av den relevante litteraturen er rapporter som veiledere
har oppgitt. Andre rapporter og litteratur som har blitt brukt har blitt funnet ved hjelp av ulike
søkemotorer, der de som har blitt benyttet mest hyppig er:
o

Google

o

Google Scholar

o

Oria

Innholdet fra forelesningene i hydrogenteknologifaget og har også vært en helt sentral
ressurs.
Validiteten til de ulike kildene settes det store krav til. Det er blant annet viktig at kilden er
skrevet i nyere tid, ettersom satsingen tilknyttet hydrogenteknologi har vært i stor vekst de
siste årene. Derfor har oppslagsverk som Wikipedia, Bloggforum og andre nettsider som ikke
er fakta sjekket blitt unngått til så stor grad som mulig. Diverse nyhetsmedier har blitt benyttet
i liten grad, der hensikten med disse har vært å få inntrykk av nærområdet i Møre, eller
inntrykk av teknologiens modenhet og tilgjengelighet. Denne informasjonen kan være
misledende, men intervjuobjektene har virket kompetente og relevante de gangene det
inkluderes i rapporten.
I tillegg har nøkkelpersoner fra forskjellige bedrifter blitt kontaktet for informasjon og
innhenting av pålitelige tall. Bonden på gården har også blitt kontaktet direkte for å oppgi
ulike data i forbindelse med gårdens drift. Størrelsen på låvetaket er funnet ved hjelp av Gule
sider sitt måleverktøy kombinert med «street view» i Google maps.
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2.1 Beregninger
Utregningene i denne oppgaven har blitt gjennomført på ulike måter, ut fra hvilke metoder
som er enklest for den relevante situasjonen. Beregningene er gjort enten ved regning for
hånd eller med digitale verktøy, der Excel og Geogebra er de mest prominente.
De beregningene som gjennomføres manuelt er i hovedsak brukt ved drift-redegjøringene i
Gårdsdriften til Nerås Mjølk AS. Distanseberegningene har benyttet ulike antagelser. Det ble
gjennomført to manuelle utregninger for å definere årlig distanse kjørt på gården.
𝑘𝑚

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
]∙
å𝑟

𝑆1 [ å𝑟 ] = 𝛾[

𝑘𝑚

𝑘𝑚

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
]
å𝑟

𝜅[𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟] ∧ 𝑆2 [ å𝑟 ] = 𝛾[

𝑘𝑚
1
] ∙ 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
ℎ
𝜑[
]

∙ 𝑣[

ℎ

o

𝜅 = 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘 oppgitt av produsenten.

o

𝛾 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘 som oppgis av bonden.

o

𝑣 = 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟𝑡 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 som velges utfra det produsenten oppgir til mest økonomisk.

o

𝜑 = 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑡 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘 som oppgis av bonden.

Disse tallene er grunnlaget for konfidensregning, som er sannsynlighetsmetoder for å
definere et intervall med 95% sannsynlighet. Slike tall definerer hvor mye energi som
antageligvis er nødvendig for en hydrogenerstatning.
I tillegg benyttes manuelle beregninger til vannbehov og oksygenproduksjon i
elektrolyseprosessen som foreligger i 3.3.1. Dette gikk i hovedsak ut på «den ideelle
gassligning».
Excel er benyttet for å lage oversiktlige tabeller, som et resultat av mange tall fra ulike
rapporter og produsenter. Disse har i størst grad blitt benyttet internt i gruppen, slik at
informasjon kan flyte så fritt som mulig på digitale plattformer. Dette har vært en
nødvendighet da koronapandemien har satt krav til digitalisering. De utregningene som
gjøres av digitale verktøy er estimert hydrogenbehov i 3.2.3, hydrogenproduksjon i
solcelleløsning i 3.3.1, driftstid for hydrogentraktor i 3.2.2 og kostnadsanalysen i 3.5.
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2.2 Feilkilder
Datainnsamling
For å få oversikt over gårdsdriften til Nerås Mjølk AS har Børge Rød oppgitt diverse
informasjon som ikke nødvendigvis er helt pålitelig. Et eksempel på dette er data knyttet til
drivstofforbruk, både i form av dieselinnkjøp og traktorens drivstofforbruk. Dieselinnkjøpet
viste stor variasjon de ulike månedene, både i volum og pris. Det er derfor grunnlag for å tro
at det drivstofforbruket varierer fra år til år. Bonden har også gitt et konstant drivstofforbruk
for traktoren på 14 liter/time, dette fremstår som et estimat.
Kildene har gjennomgående en viss grad usikkerhet som et resultat av umoden teknologi.
Antagelig kan noen av tallene og informasjonen brukt i rapporten bli utdatert i nær fremtid.
Grunnen til dette er at teknologien fortsatt er i FoU-stadiet og de aktørene som satser på ny
hydrogenteknologi holder kortene tett til brystet. Derfor er noen av kildene utdatert eller
sekundærkilder, men har likevel blitt brukt ettersom de er de eneste som er tilgjengelig.
De gangene informasjon har vært utilgjengelig, har det blitt opprettet kontakt med
enkeltpersoner tilknyttet aktører innen hydrogenteknologi. Informasjonen som har blitt oppgitt
er tilnærminger. Selv om disse i utgangspunktet er pålitelige kilder, vil de likevel bidra til en
viss grad av usikkerhet.
Flere av beregningene som er utført har benyttet teoretiske tall, kombinert med variabler som
oppgis av bonden. De teoretiske tallene er det ofte produsenter som oppgir ved
standardbetingelser for laboratoriums-testing. Dette viker alltid litt fra reelle erfaringer.

Antagelser
Virkningsgradene som har blitt brukt i denne rapporten er bare antagelser og det er ikke blitt
gjort noen utregninger av disse. Antagelsene gjelder både brenselcelleerstatninger og de
eksisterende dieselmotorene som er i bruk. Disse er basert på empiriske data. Det benyttes
en helt typisk virkningsgrad for dieselmotorene, som er i overkant av 40%. Typisk
virkningsgrad for solceller og PEMFC er også benyttet.
Noen interne data på gården har blitt estimert på grunnlag av uavhengige litteraturstudier.
Omfanget av arbeidsoppgavene og effekten tilknyttet gårdsarbeid kan variere ved ulike
gårder.
I denne rapporten er det blitt gjort antagelser som gjelder bønders preferanser. Både i form
av gårdsdrift og økonomi. Disse har ikke nødvendigvis forankring i virkeligheten, da dette
inntrykket kommer fra litteraturstudiet.
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Antagelser har også blitt gjort for solinnstrålingsdata hentet i 3.3.1, som bare baseres på
empiriske data.

Beregninger
Beregninger gjort i denne oppgaven har ikke blitt sjekket av en ekstern sensor og grunnet
mangel på informasjon innen dette emnet, har det heller ikke vært mulig å sammenligne
resultatene med andres funn.
Flere ganger i rapporten er det tatt antagelser, både i form av interne data på gården og
eksterne tall fra produsenter og lignende. Slike antagelser har blitt benyttet i flere ledd i ulike
utregninger, og noen ganger har resultatene opptil flere ledd med antagelser. Det kan tenkes
at det har oppstått følgefeil i noen utregninger, men størrelsesordenen på disse er uklart frem
til de relevante situasjonene praktiseres.
Beregningene har blitt gjort av et estimert gjennomsnitt av den totale arbeidsmengden
gjennom et år. Dette vil ikke nødvendigvis reflektere virkeligheten ettersom arbeidsmengden
og oppgavene på en gård varierer de ulike dagene og månedene. Dette har lagt grunnlaget
for de aller fleste utregningene for den aktuelle gården.
I rapporten er det benyttet konstante tall for faktorer som kan variere fra dag til dag. Blant
disse er strøm, diesel og hydrogenpris de mest iøynefallende. Slike tall vil variere de
kommende årene, men har likevel blitt inkludert for å presentere tendenskurver.
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3. Resultat
3.1 Redegjøringer
Børge Rød er en bonde som driver Nerås Mjølk AS, en gård i Molde Kommune. Den daglige
driften på denne gården går ut på gjødselkjøring, våronnarbeid (en fellesbetegnelse for
behandling av gress), samt høsting ol. Dette er med andre ord en typisk gårdsdrift. Det
viktigste redskapet på gården er traktorene, og dersom gården skal drives klimanøytralt så vil
traktorene være et naturlig sted å starte.

3.1.1 Gårdsdriften til Nerås Mjølk AS
Utgangspunktet for utregningene som gjøres i forbindelse med Børge Rød sin daglige drift,
bygger på regninger han har fra det siste året, samt data som oppgis fra Fendt selv.
Fendt er produsent av de to traktorene som Børge Rød benytter på gården sin. Disse to er
av modell «716 Vario», som er en av seks modeller i Fendt sin 700-klasse [4].
Tallene Børge Rød har oppgitt, i form av regninger for diesel, går i perioden 13/06 – 2019 til
31/07 – 2020. Tallene som benyttes i denne rapporten er begrenset fra 13/06 – 2019 til
11/06 – 2020, slik at dieselforbruket kan tilnærmes et års forbruk. Mengden diesel er da
12779 liter i året fordelt på to traktorer, som i denne rapporten antas til identisk
bruksmengde. Hver traktor forbruker altså 6389,5 liter i året. For utregningenes enkelhets
skyld rundes dette til:
𝐹𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘 = 6400 𝑙 (𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙)/å𝑟 ∙ 𝑡𝑟𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟
Ligning 1 – Årlig dieselforbruk for en traktor på gården til Børge Rød

Den årlige prisen Børge Rød betalte på et slikt forbruk var for øvrig 127 636 kr/år.
Med disse tallene tatt i betraktning har utregninger2 vist at hver traktor legger bak seg minst
12800 km/år og maksimalt 18285 km/år. Begge disse tallene er antagelig urealistiske.
13 950 𝑘𝑚/å𝑟 ∙ 𝑡𝑟𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ≤ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 ≤ 17 150 𝑘𝑚/å𝑟 ∙ 𝑡𝑟𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟
Ligning 2 - Årlig kilometerstand med 95% konfidensintervall

2
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Ligning 2 viser forventet distanse en traktor på gården til Børge Rød legger bak seg med 95%
konfidensintervall3. Det betyr at anslaget i disse utregningene viser tilnærmet 95%
sannsynlighet for at årlig kilometerstand ligger i dette intervallet.
Tallene bonden oppgir er dessuten tilstrekkelig for å regne ut timetallet han benytter i hver
traktor i løpet av et år. Han har, i den dokumenterte perioden, lagt 914 timer totalt i ren
traktordrift. Dette legger grunnlaget for å finne et konfidensintervall på tilnærmet 95%4. I løpet
av et år vil en traktor være i drift mellom 360 og 550 timer.

Det må altså leveres nok hydrogen til å dekke behovet til Børge Rød sine årlige
arbeidsoppgaver. Det er også kriterier på en slik traktor som er universelle for alle bønder
som eventuelt skal bidra i omskiftningen til hydrogendrevne traktorer. De mest iøynefallende
kriteriene er som følger:
o

Må ha relativt likt forhold mellom vekt og volum som dagens traktorer

o

Må ha relativt likt forhold mellom vekt og motoreffekt som dagens traktorer

o

Må ha relativt lik motoreffekt som dagens traktorer

o

Må ha relativt lik distanse mellom hvert drivstoffpåfyll som dagens traktorer

o

Må kunne bære minst like tung last som dagens traktorer

Bilde 1 – “Different tractors for different use” [5]

3

Vedlegg 2 – Utregninger konfidensintervall
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Vedlegg 3 – Utregninger konfidensintervall
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3.1.2 Hydrogentraktorer på markedet
Markedet for hydrogendrevne kjøretøy, og andre hjelpemidler, som benyttes i forbindelse
med landbruk i 2020 er begrenset. Dersom en bonde ønsker å kjøpe noe slikt umiddelbart,
så er det eneste tilgjengelige en prototype. Det er produsenter som ønsker å
kommersialisere denne teknologien, og det er realistisk å snakke om nyttekjøretøy som
drives på grønn hydrogen også i den norske jordbrukssektoren.
De mest aktuelle produsentene for hydrogendrevne traktorer er «New Holland Agriculture» (heretter referert til som NHA) og «National institute of Agromachinery, Innovasion and Creation» - (heretter referert til som CHIAIC). Ingen av disse er
tilgjengelig kommersielt, men de har introdusert teknologien sin for offentligheten.
Det firmaet som var først ute var NHA, som allerede i 2009 lanserte konseptet «NH2 drive».
Dette er en traktor som produserer 100 kW kraft fra motoren. Dette er ikke langt bak kraften
til Børge Rød sine traktorer, som nominelt leverer 163 hestekrefter, eller 121 kW.
Hydrogentanken skal være omtrent 8,3 kg, og med et forbruk på 2,73 kg/time vil tanken
tømmes på omtrent 3 timer.
Problemet med denne modellen er at den har gitt svært lite lyd fra seg siden 2011, ettersom
NHA ikke kommer seg videre fra FoU-stadiet. Med andre ord er ikke dette godt nok til å
kommersialiseres enda.

Så sent som september 2020 rapporteres det om fremsteg fra kinesiske produsenter i
CHIAIC. Disse hevder å ha produsert en traktor som drives av brenselcelleteknologi.
Denne traktoren har ikke kapasitet til å gjennomføre tyngre arbeid som Børge Rød oppgir at
har trenger traktor til på gården sin.

Bilde 2 - Traktoren fra CHIAIC som drives av brenselcelleteknologi, og innehar 5G-teknologi [6]
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3.2 Ombygging til hydrogentraktor
Grunnet begrenset utvalg av hydrogendrevende traktorer på markedet, kan det være en ide
å bygge om en eksisterende traktor til å kunne drives av hydrogen. Teoretisk sett vil det
være mulig å bygge om de fleste typer traktorer til hydrogentraktorer, men traktorer som
krever mye energi kan få problemer med driftstid. Dette er grunnet begrenset
lagringskapasitet av hydrogen. Elektriske traktorer deler flere komponenter med en
hydrogentraktor, derfor kan det muligens være lettere å bygge om en elektrisk traktor.

3.2.1 Oppsett av hydrogentraktor
Komponentene som kreves for en enkel hydrogentraktor er: hydrogentank, brenselcelle,
elektrisk motor, elektriske omformere, uttak og gassrør [7]. Prototype traktoren til New
Holland inkluderte også et 12kWh batteri og en ekstra elektrisk motor for å drive en PTO og
eksterne ledninger [8]. I denne oppgaven vil det brukes et enklere oppsett med kun
hydrogentank, brenselcelle og en elektrisk motor.
Hydrogen hentes fra hydrogentanken til brenselcellen gjennom rør. I brenselcellen omgjøres
hydrogengassen til elektrisk kraft, som deretter blir overført til to forskjellige uttak med
omformere. Den elektriske effekten fra den første omformeren vil gå til den elektriske
motoren. Den andre omformeren går til et uttak på traktoren, som kan bli brukt til å drive
diverse eksterne redskaper [7]. Dette er illustrert i Figur 1.

Figur 1 – Mulig utforming på en hydrogentraktor
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3.2.2 Komponenter
Elektrisk motor
I Masteroppgaven til Heidi Urianstad redegjør hun for effektbehov for samtlige oppgaver til
en traktor. Den mest effektkrevende oppgaven er pløying, hvor det kreves 78kW [7]. Børge
bruker en Fendt 716, med 163 hestekrefter (121kW). I denne oppgaven vil derfor kravet for
elektrisk motor være 100 kW.

Tabell 1 – Effektbehov til relevante arbeidsoppgaver

Brenselcelle
For at den elektriske motoren skal kunne yte alle kreftene sine, trengs det en brenselcelle
som kan produsere samme effekt som effektbehovet til motoren. En PEMFC er et bra
alternativ her, siden de er godt utbredt på markedet og er blitt implementert som brenselcelle
for de fleste hydrogenbiler og andre kjøretøy som blir produsert.
Et mulig alternativ for brenselcelle er PowerCell sin «S3» modell som er relativt kompakt og
leverer 125kW [3]. Denne er dermed godt innenfor kravet på 100kW og kan produsere nok
elektrisitet til å gjøre alle arbeidsoppgavene en «Fendt 716» kan gjøre. Virkningsgraden til
brenselcellen er ikke oppgitt, men vanlig virkningsgrad for PEMFC er 40-50% [9].
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Hydrogentank
Grunnet den lave massetettheten til hydrogen er det vanlig å lagre hydrogen under trykk. Det
er mest vanlig å lagre hydrogen ved 700 bar for hydrogenbiler og 350 bar for busser [10].
I dag har traktorene til Børge en dieseltank som rommer 340 liter. En tilsvarende
hydrogentank i volum, kan maksimalt holde 7,82 kg hydrogen ved 350 bar og 14,28 kg ved
700 bar. Tabell 2 viser effektbehov og hydrogenforbruk ved de ulike arbeidsoppgavene.

Tabell 2 – Hydrogenforbruk og driftstid, relativt til arbeidsoppgaver

Tabell 2 viser stor forskjell i drivstofforbruk ved de forskjellige arbeidsoppgavene. Generelt vil
traktoren ha driftstid på over 3 timer ved de fleste arbeidsoppgaver, med en hydrogentank
som holder 350 bar. Arbeidsoppgaver som pløying og sprøyting vil kreve en større
hydrogentank eller hydrogen lagret ved høyere trykk.
Med tanke på drivstofforbruk og ønsket driftstid, vil den største mengden oppbevart
hydrogen være 14,28 kg. Det norske firmaet Hexagon produserer spesialiserte
hydrogentanker av karbonkompositt, som har en vekt på 22 kg/kg hydrogen [11]. Dette gir
en totalvekt på 328,44 kg og en størrelse på litt over 340 liter.
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3.2.3 Hvor mye hydrogen trengs pr år?
Hydrogen er kjent for å være vanskelig og kostbart å lagre i store mengder. Det er derfor
viktig i dette eksempelet å ha en generell forståelse for hvor mye hydrogen som totalt trengs i
løpet av et år. Børge oppgir et dieselforbruk på 6.400 liter/år. Dette gir et teoretisk effektivt
energiforbruk på rundt 30.000 kWh/år, etter motorens virkningsgrad. Omgjort til hydrogen gir
dette en total vekt på 1.970 kg, basert på en virkningsgrad på 0,45 for
hydrogenbrenselcellen.
1.970 kg/år gir et jevnt distribuert dagsforbruk på rundt 5,4 kg hydrogen. Basert på 2 timer
driftstid i løpet av en dag, viser dette til moderat arbeidslast ifølge Tabell 2. Dette virker som
et overkommelig forbruk for en hydrogentraktor.

3.3 Hydrogenforsyning
Det finnes flere store hydrogenprodusenter i Norge, men det er ønskelig å holde dette lokalt
for å minimere transportkostnader. Det kan være en mulighet å få fraktet hydrogen fra et
av Equinor sine anlegg på Tjeldbergodden eller Mongstad, men i denne oppgaven benyttes
Nippon Gases som kan levere hydrogengass fra Molde. Andre muligheter innen et par års
tid kan være å få hydrogen levert fra for eksempel Smøla eller Hellesylt. [12] [13]
Nippon Gases leverer hydrogengass fra Molde til Eresfjord hver onsdag med en leveringstid
etter bestilling på cirka 5 dager. Dette leveres som en pakke med 12x50L gassflasker med et
flasketrykk på 200bar. Dette er tall Nippon Gases har oppgitt gjennom en
epostkorrespondanse.

Bilde 3 - Utklipp fra epost-korrespondanse med Nippon Gases, som oppgir tekniske data ved leveransealternativet [14]
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3.3.1 Selvforsyning
Hovedfokuset for selvforsynt hydrogenproduksjon hos Nerås Mjølk AS er elektrolyse fra
solenergi, slik at dette skal bli et helgrønt hydrogenprosjekt. Da er tanken at solceller
plasseres på låvetaket til Børge Rød. Dette taket er mellom 690𝑚2 og 716𝑚2 . Utregningene
som følger benytter minste verdi. Det ble valgt siden låvetaket vender 160° sør-øst.
Virkningsgraden til solinnstrålingen settes til 89% av gjennomsnittlig årsverdi.
Solcellepanelene tilbyr, som vist i Figur 2, omtrent 106 MWh i løpet av ett år. Dette
modifiseres til 100 MWh, ettersom det antagelig forsvinner noe i generelt tap. Denne
energimengden vil gå rett til elektrolyse av vann, som vil produsere rent hydrogen og
oksygen. Det antas her 70% effektivitet på elektrolyseprosessen, dette betyr at det kreves
cirka 50 kWh/kg hydrogen produsert.
En slik prosess som Figur 2 viser til, krever 290

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
𝑑𝑎𝑔

eller 106

𝑚3
å𝑟

med rent vann [15]. Dette er

når trykket i hydrogentanken er satt til 350 bar. Det er muligheter for å øke dette til 700 bar,
da vil verdiene øke.

Selvforsynt hydrogen fra solcellepanel på låvetak

Figur 2 – Selvforsynt hydrogen fra solcellepanel på låvetak
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3.4 Brenselcellevalg
En sentral del av oppgaven er å bestemme hvilken type brenselcelle som er best egnet for
en hydrogentraktor. Det er i 2020 hovedsakelig seks kommersielle teknologier av
brenselceller, henholdsvis PEMFC, PAFC, AFC, MCFC, DMFC og SOFC. Så langt i
oppgaven er det bare blitt referert til PEMFC ettersom den er mest utbredt på markedet blant
mobile brenselceller. Det stilles noen krav til en brenselcelle som skal drive en traktor, der de
mest åpenlyse er:

o
o
o

Mobilitet
Overholder minimum 100 kW i utgående effekt
Omtrent likt volum som dieselmotor med samme utgående effekt

Allerede her faller AFC fra, hovedsakelig på grunn av at den ikke når høyere enn 10 kW. [16]
DMFC er en god kandidat, men denne kan heller ikke levere over 100 kW på grunn av sin
lave virkningsgrad per 2020. Heller ikke MCFC er mulig å bruke i denne oppgaven, men i
MCFC sitt tilfelle er problemet størrelsesgraden. Denne brenselcellen er ikke egnet til å drive
mobile applikasjoner under 1 MW [17].
De tre brenselcelleteknologiene som kan egne seg til å drive en traktor er altså PEMFC,
PAFC og SOFC. Alle disse drives av rent hydrogen, men SOFC har fordelen at den kan
driftes med mer urene brennstoffer, eksempelvis ammoniakk. Alle disse har mer eller mindre
lik grad av miljøvennlighet. Videre bedømmes teknologiene utfra tilgjengelighet,
virkningsgrad og driftsmåte. SOFC har god virkningsgrad, men trenger lang tid på
oppvarming og nedkjøling, ettersom driftstemperaturen er rundt 1000 °C [18]. Dette er
vesentlig bedre for både PEMFC og PAFC.
Det er altså mulig å drive en hydrogentraktor, både dersom man bruker PEMFC eller PAFC.
Begge drives ved relativt lav temperatur. PAFC drives typisk ved 220 °C, mot PEMFC på
typisk 100 °C [19]. Likevel er PEMFC vesentlig mer teknologisk moden, dermed billigere og
mer tilgjengelig. PEMFC har dessuten høyest virkningsgrad på markedet per 2020. Dette
gjør at PEMFC er den brenselcelle-teknologien som er mest aktuell i skrivende stund, og den
som regnes med i denne oppgaven.
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3.5 Kostnadsanalyse
Etter framlegg av de forskjellige dataene er dette et teoretisk estimat på hvor mye de
forskjellige løsningene vil koste. Grunnlaget for analysen er ombygging eller kjøp av
hydrogentraktor, samt ulike løsninger for forsyninger. De påfølgende delkapitlene vil dekke
de mest relevante forsyningsmetodene. Basert på dagens drift vil en traktor som drives av
hydrogen på gården til Børge Rød kreve mellom 5,5 kg/dag og 8,5 kg/dag. For å dekke dette
behovet trenger elektrolysen 25 kW. Ved 25 kW vil det produseres 12 kg/døgn, ved
kontinuerlig drift. E4tech og Element Energy estimerte en pris på 163.650 kr for et slikt
anlegg i 2020. Hvor vidt dette har blitt realisert er ukjent, det antas 190.925 kr i denne
rapporten.

3.5.1 Fullstendig egenforsyning hydrogen
For å være fullstendig selvforsynt på hydrogen må solcelleløsningen som presenteres i 3.3.1
være en del av den komplette løsningen. Dette er en løsning der solceller monteres på
låvetaket og en elektrolyse skjer lokalt på gården. Capex (investeringskostnadene) til en slik
solcelleløsning vil ligge på omtrent 2.941.000 kr. Dette kan variere en del, avhengig av
størrelsen på hydrogen-oppbevaringstank. Løsning til denne prisen har tanker som totalt
rommer 50 kg hydrogen. Ut fra våre beregninger vil en traktor i 2020 ha et forbruk på 50 kg
for omtrent en uke.
Denne løsningen vil kreve 9,16 kg/døgn hydrogen som produseres av energi fra strømnettet i
tillegg til de 2,84 kg/dag som produseres fra solcelleløsningen for å dekke kapasiteten til
elektrolysen. Solinnstråling vil naturligvis variere, det gjelder også strømprisene. Denne
løsningen benytter gjennomsnittlige års-verdier fra de siste årene for begge disse faktorene.
Selvforsynt hydrogenproduksjon ved solenergi genererer også en inntekt i form av
oksygensalg. I 2020 er det lite eller ingen fast pris i Norge for oksygen, men antagelig kan
oksygen selges for rundt 50 kr/kg. Denne prosessen genererer 10.525 kg oksygen/år, som
potensielt selger for i overkant av 526.000 kr/år. Med 112,6 øre/kWh, og solceller som
produserer 100 MWh/år, vil et slikt system bruke 6 år på å tilbakebetale
investeringskostnaden [20] i salg av oksygen og besparelser i strømutgifter. Tabell 3 viser
hvilke komponenter som må kjøpes for denne solcelleløsningen.
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Utgift

Beløp

Kommentar

Kilde

Panel
Kompressor

1.000.000, 700.000, -

Inntrykk etter nettsøk

Eidsiva Energi
Nettkobling – Alibaba

Hydrogentank

411.000, -

Hexagon

Elektrolyseanlegg

190.925, -

e-post
korrespondanse
-

Vanntank
Installasjonskostnad

2.000, 1.000.000, -

Novas vanntank
Midt Energi

CAPEX

3.304.381, -

Inntrykk etter nettsøk
(Totalsum – Panel) +
elektrolyseinstallasjon
-

Hydrogen i Norge

Tabell 3 - Utgiftsanalyse

Det kan også løses uten solcellepanelene, hvor all hydrogenproduksjon skjer med strøm fra
strømnettet. Solcelleløsningen vil ifølge tabell 2 produsere 100 MWh/år, dette vil gi en
redusert strømutgift på 112.600 kr/år utfra gitt gjennomsnittlige strømpriser inkludert nettleie
[20]. Dette betyr at prisen på solcellene inkludert installasjon er tilbakebetalt etter i overkant
av 16 år uten salg av oksygen. Den estimerte prisen for energi i elektrolyse, når løsningen er
uten solceller vil omtrent tilsvare 476.510 kr/år for 12 kg/døgn. I tillegg kommer prisen på
elektrolyseanlegg, kompressor, hydrogentank, vanntank, vann og installasjonskostnader på
omtrent 1.500.000 kr. Igjen kan oksygensalg generere en inntekt på 2.226.605 kr/år. Dette er
ved kontinuerlig salg på 50 kr/kg.

3.5.2 Delvis egenforsyning av hydrogen
Det kan også være en løsning å produsere hydrogen på gården, for så å dekke det
resterende behovet tilsendt fra Molde. Nippon Gases oppgir at de er villig til å selge 12 ∙ 50
Liter hydrogen til gården, for leie av pakkeavtale til 32. 000 kr, samt 534 kr/kg ved 200 bar.
Skjematisk blir denne løsningen slik:

Figur 3 – Delvis selvforsynt løsning, skjematisk presentert

16

Pilot på hydrogentraktor

Capex på solcelleløsningen ligger rundt kr 3.304.381, i tillegg til fast ukespris for det tilkjørte.
Nippon Gases er de eneste som har oppgitt mulighet for levering, tallene de oppgir er i
denne situasjonen minimum 518.460 kr/år, og maksimalt 1.103.190 kr/år. [14]
På den andre siden produserer elektrolysen også oksygen, som kan selges til rundt 526.000
kr/år.

3.5.3 Ingen egenforsyning av hydrogen
De ulike hydrogenforsynings-løsningene må ta hensyn til prisen for kjøp eller ombygging av
hydrogentraktor. Den eneste aktuelle prototypen i dag er fra NHA, disse oppgir at
brenselcellene vil koste rundt 3.500.000 kr [21]. Resten av traktoren vil koste omtrent det
samme som en kommersiell traktor i 2020, den estimerte prisen på en slik prototype vil ligge
på 4.250.000 kr. I tillegg til denne investeringen kommer frakt av drivstoff. Tallene som
Nippon Gases har oppgitt benyttes, henholdsvis 534 kr/kg. Den estimerte driften til bonden
tilsier at prisen på drivstoff ligger mellom 1.072.005 kr/år og 1.656.735 kr/år. [14]

3.5.4 Sammenligning
Til dette stadiet har bare ulike tall blitt presentert og argumentert for. Figur 3 tar høyde for de
tallene som er presentert, og viser tendensene. Det skal understrekes at dette er bare
tendenser og ikke de faktiske tallene som en bonde vil oppleve ved omskifting. Den brune
kurven inkluderer bare kjøp av drivstoff. Den lilla kurven tar for seg investering i
hydrogentraktor og kontinuerlig kjøp av hydrogen som blir fraktet til gården, med tall som er
hentet fra delkapittel 3.5.3. Den blå kurven presenterer den kombinerte løsningen i 3.5.2, og
den grønne kurven tar totalproduksjon på gården og salg av oksygen inkludert.
Kombinasjonsløsningen inkluderer også et mindre salg av oksygen fra elektrolysen som
følger med solcellene. Den grå kurven representerer løsningen der all hydrogen produseres
på gården, men utlukkende med energi fra strømnettet.
Faktorer som vegavgift, service, støtte for innovative løsninger, osv. Inkluderes ikke i Figur 4.
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Figur 4 – Tendenskurver for de ulike hydrogenløsningene, og dagens løsninger med dieseldrevet traktor.

o

Dagens (Brun farge) → Økonomisk utvikling dersom ingen endring gjøres, og
gården til Børge Rød fortsetter på samme måte som den drives i 2019.

o

Fraktes (Lilla farge) → Økonomisk utvikling dersom det investeres i en traktor som
drives av hydrogen, for så å drive denne utelukkende av hydrogen som aktører
frakter til gården.

o

Kombinasjon (Blå farge) → Økonomisk utvikling dersom det investeres i en traktor
som drives av hydrogen, for så å drive denne både av hydrogen som produseres
av solceller og elektrolyse på gården, kombinert med hydrogen som aktører frakter
til gården.

o

Selvforsynt (Grønn farge) → Økonomisk utvikling dersom det investeres i en traktor
som drives av hydrogen, for så å drive denne utelukkende av hydrogen som
produseres av solceller og elektrolyse på gården.

o

Selvforsynt 2 (Grå farge) → Økonomisk utvikling dersom det investeres i en traktor
som drives av hydrogen, for så å drive denne utelukkende av hydrogen som
produseres av elektrolyse på gården.
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4. Diskusjon
I 2020 brukes traktorene til Børge Rød så mye at en erstatning ikke kan være spesielt mye
mindre effektiv før det får konsekvenser for hans daglige drift. Det årlige dieselforbruket på
6.400 liter/traktor inneholder omtrent 69 MWh i energi, som er omtrent like mye som 4
husstander forbruker på et år. Dette er tall som ikke er sammenlignbare, ettersom
dieselmotoren bare klarer å utnytte omtrent 40% av energiinnholdet til brennstoffet. Likevel
er det vesentlige mengder med energi som benyttes til drift av en enkelt traktor, med utslipp
som er skadelig for naturen over tid. En dieselmotor er mer effektiv enn en bensindrevet
ottomotor, som har en virkningsgrad rundt 10% lavere enn dieselmotorene. Begge disse er
begrenset til Carnot-syklusen, og kan aldri oppnå høyere virkningsgrad enn omtrent 64%.
Det er altså enormt modent av dieselmotorer å ligge rundt 40%. Hydrogenteknologi og
brenselceller har ikke begrensing av Carnot-syklusen, og kan derfor i teorien nå i nærheten
av 100% utnyttelse av energiinnholdet til brennstoffet.
Hvis det antas at alle 38. 938 gårdsbruk i Norge [22] har samme dieselforbruk, lik traktor og
bare en traktor hver, summen av energien som forsvinner på grunn av dieselmotorens
virkningsgrad er nærmere 1,6 TWh/år. Til sammenligning er Norges totale energiforbruk
rundt 135 TWh/år. Det er store mengder energi som forsvinner til ingenting, denne energien
har brenselcelleteknologien teoretisk potensiale å utnytte.

Diagramtittel
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Traktoren til Børge Rød
Utnyttet energi

Gjennomsnittlig energiforbruk pr. Husstand
Forkastet energi

Energi totalt

Figur 5 – Energiinnhold i diesel og virkningsgraden til dieselmotorer sammenlignet med års-verdier for energiforbruk i
Norge [23]. Tallverdiene er oppgitt i MWh/år.
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I 2020 er ikke brenselceller like moden som diesel- eller ottomotorer. PEMFC har i noen
tilfeller vist bedre virkningsgrader enn dieselmotorer, men utenom det er sikkerhet,
infrastruktur, pris og politikk mer tilrettelagt med og for dieselteknologi. Dette bidrar til at det
konkrete tallet som henvises til i Figur 5 ikke nødvendigvis kan konverteres til
hydrogenteknologi uten videre. Noen egenskaper er godt kjent med hydrogen, deriblant
spesifikt energiinnhold, massetetthet ol. Men dette er bare nok til å lage teoretiske estimater.
Derfor er tallet som foreligger i 3.2.3 en god indikator, men ikke noe mer enn det.
Behovet for hydrogen til en hydrogendrevet traktor kan i 2025 vise seg å være nærmere 10
kg/dag, til fordel for 5,5 kg/dag som oppgis i 3.2.3. Dette er tvilsomt, ettersom teknologien er
tilgjengelig nok til å startes med allerede i 2020, men siden ingen har brukt et slikt kjøretøy
på en daglig basis blir det estimerte forbruket som sagt en antagelse. Bønder kan ikke ha en
traktor som ikke er effektiv nok til å gjennomføre alle arbeidsoppgavene som er nødvendig
på gården sin. Dette vil kreve minst 100 kW utgående effekt fra brenselcellen, som enten
krever nærmere 6,7 kg/time eller en økning i virkningsgraden. Begge disse alternativene er
mulig, men virkningsgraden økes ikke før det gjøres et teknologisk gjennombrudd en gang i
fremtiden. Komprimering og lagring av hydrogen er teknologi som er tilgjengelig i dag.
Tall som 5,5 kg/dag i hydrogensalg er tall som er urealistisk å finne på noe særlig tilgjengelig
marked i 2020. Noen produsenter oppgir at de har ressursene til å selge og frakte slike
mengder hydrogen helt til Børge Rød sitt lokalmiljø i Eresfjord, men prisen er kanskje for høy
til å klassifiseres som tilgjengelig. Alternativene er dessverre få.
Norge har en hydrogenstasjon som kan benyttes av offentligheten til fylling av personbiler,
denne er like ved Heimdal utenfor Trondheim, omtrent 200 km fra Nerås Mjølk AS [24].
Dersom denne skal benyttes av Nerås Mjølk AS, må det etableres en avtale av et eller annet
slag som sørger for transport. Denne distansen er for lang til at en hydrogendrevet traktor
kommer seg til og fra stasjonen uten å fylle tanken, antagelig gjelder dette
hydrogenteknologien for de neste 10 årene. Børge Rød har dessuten ytret at det er uaktuelt
å kjøre noen som helst distanse for å fylle en traktor, så enten må hydrogen fraktes eller
produseres svært lokalt.
Produksjon svært lokalt er kanskje den mest attraktive og aktuelle løsningen. Gården ligger i
et område med god tilgang på fjorder, og transport kan skje her. Norled er for tiden aktiv i et
kappløp om å produsere verdens første hydrogendrevne ferge [25], som kan bli en
banebryter for hydrogenteknologi i maritime sektorer. Dette vil være gunstig for miljøene i
umiddelbar nærhet til strandsonene, ettersom disse sonene må utbygge infrastruktur.
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Det er ikke umulig at Molde-regionen blir blant de første som utvikler et godt og fungerende
nettverk for produksjon og salg av hydrogen i strandsonen dersom hydrogenteknologi blir et
satsingsområde i maritim transport. I så tilfelle er hydrogen vesentlig mer tilgjengelig i Nerås
Mjølk AS sitt lokalområde, ikke nødvendigvis mer enn 5 til 10 år frem i tid.
Uansett hvilken løsning det blir, der alle fem i Figur 4 er like aktuelle i tillegg til alternative
løsninger som denne rapporten ikke tar høyde for, så bør Nerås Mjølk AS investere i
oppbevaringstank for hydrogen. Hvor stor en eventuell hydrogentank skal være er veldig
avhengig av hvilken løsning bonden velger. Ettersom en slik oppbevaringstank er et av de
dyreste punktene som Tabell 3 - Utgiftsanalyse gjør rede for, vil det antagelig være å
foretrekke at denne er så liten som mulig. Det minste som er mulig, uten at daglig drift
stopper på en urytmisk og uheldig måte, er omtrent 50 kg hydrogen. Dette holder dersom
modellen som redegjøres i 3.5.1 – «Fullstendig egenforsyning hydrogen» er den som
benyttes, men alle andre løsninger vil sannsynligvis trenge mer oppbevaring av drivstoff. Den
største hydrogentanken som kan bli nødvendig er den som følger med 3.5.3 – «Ingen
egenforsyning av hydrogen». Denne løsningen krever tank som rommer en ukes drift i tillegg
til en buffer på rundt 10%, siden dette er største alternativet må det antatte forbruket være
det største denne rapporten har gjort rede for. Dette vil kreve en tank som bærer rundt 77 kg
hydrogen. Noe særlig større enn dette vil antagelig bli overfladisk. Figur 6 viser volumet slike
tanker har ved ulike trykk og temperaturer. Nerås Mjølk AS kan velge tank som ligger hvor
som helst på denne figuren.

Figur 6 - Tettheten til hydrogen, som funksjon av både trykk og temperatur [26]
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4.1 Gjennomførbarhet
Det finnes i realiteten ingen kommersielle hydrogentraktorer fra før. New Holland har lagt ned
et stykke arbeid i konsepttraktoren NH2 som gjør det mulig å anslå omtrent hvordan en slik
traktor kommer til å være kommersielt. Det er synd at dette konseptet ikke ble
kommersialisert da teknologien ble introdusert allerede i 2009. Dette handler kanskje om at
rekkefølgen på prioriteringslisten ikke er noe særlig utarbeidet. Private aktører ønsker å ta så
liten risiko som mulig, og ser derfor at myndigheter helst går først med etablering av
fungerende infrastruktur og økonomiske satsingspakker til innovativ og nødvendig, men
likevel usikker teknologi. Myndigheter og statsorgan ser antageligvis på denne saken fra et
motstående synspunkt, der slike investeringer vil være for tidlig og for usikker ettersom det er
for få private aktører som har vist lovende gjennombrudd i en innovativ og nødvendig, men
likevel usikker teknologi. Politiske parti kan risikere å miste makten dersom en slik
investering gjøres uten noen særlig fortjeneste i andre enden. På samme måte risikerer
individer å bli arbeidsløs, i verste fall personlig konkurs dersom det legges ned enorme
ressurser for å produsere noe som ikke får en plass på markedet.
Likevel er det et marked, og det er muligheter. Det finnes mennesker som forstår og har
kompetansen til å bygge om eksisterende traktorer til å fungere med brenselceller, og en slik
jobb bør kanskje forbeholdes dem. Ombyggingsmulighetene som foreligger i 3.2 –
«Ombygging til hydrogentraktor» tar ikke for seg noen kostnadsanalyse, ettersom det er
spekulativt hva prisene for de ulike komponentene kommer til å være. Disse må antageligvis
være spesiallaget, og kan kreve samarbeid mellom ulike leverandører. Antagelig er det også
for teknisk utfordrende og usikkert, i form av eksplosive farer ol., til at jobben bør gjøres av
andre enn respektert og kyndig personell. Figur 7 skal gi et inntrykk av hvor eksplosivt
hydrogen i ulike former kan være og viktigheten med kunnskap om emnet.

Figur 7 - "Predicted explosion pressures from methane and hydrogen as function of gas concentration in air in a 43 m3 tank
connection space with explosion vent duct dimensions 0.38 m £ 0.38 m and 1.0 m £ 1.0 m, respectively." [27]
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4.1.1 Hensikt
I 2020 er det bare en aktiv hydrogenfyllestasjon tilgjengelig for offentligheten i Norge [24].
Grunnen for at infrastrukturen til hydrogenteknologi er så lite utarbeidet i Norge er at det ikke
er stort nok behov for hydrogenfyllestasjoner og hydrogenproduksjon. Dersom
hydrogenteknologi skal bli mer utbredt i Norge, trengs det så mange bruksområder som
mulig. Hvis hydrogendrevende traktorer blir tatt i bruk rundt omkring i landet, vil antageligvis
behovet for hydrogenfyllestasjoner og hydrogenproduksjon øke i Norge.
I 2019 sto jordbrukssektoren for 8,8% av de totale utslippene av klimagasser i Norge [1],
men de virker positiv for nye, og miljøvennlige ideer. Traktorer, verktøy og kjøretøy som er
drevet av fossile brennstoff står for en relativt liten del av utslippene relatert til jordbruk.
Likevel kan nye miljøvennlige ideer som hydrogentraktorpiloter hjelpe med å redusere utslipp
og kanskje inspirere andre til å prøve nye miljøtiltak.
Hydrogenbrenselceller har eksistert helt siden 1839 og har blitt brukt i kjøretøy siden 1959,
da Harry Karl Ihrig demonstrerte en 20 hestekrefters traktor som det første
hydrogendrevende kjøretøyet [28]. Til tross for dette er hydrogenteknologien fortsatt i tidlige
faser av sin utvikling. For å realisere et hydrogendrevet samfunn trenger
hydrogenteknologien å modnes og produkter som hydrogentraktorpiloter, kan være med på å
gjøre nettopp dette.
Det er nevnt i kapittel 3.5.3 i oppgaven at frakt av hydrogen vil per dags dato være relativt
dyrt. Samtidig var prisen per kg hydrogen fra fyllestasjoner bare 90 kr/kg i 2019 [29]. Marius
Valle fra Teknisk ukeblad argumenterer for at dette gir en sammenlignbar pris per mil som
diesel. Det at prisen på hydrogen fra fyllestasjoner allerede er sammenlignbart med prisen
på diesel, er en positiv indikator for hvor billig hydrogenprisen kan ende opp med å bli.
Dersom hydrogenproduksjon og fyllestasjoner blir mer utbredt i Norge, kan det antas at
transport av hydrogen til eksempelvis gårder også kan bli vesentlig billigere. Samtidig viser
projeksjoner fra Ecocity at dagens oljereservoarer kan gå tomme om ca 50 år [30]. Dette vil
antageligvis bety en økning av oljeprisene i nærmeste fremtid. Hydrogen har fordelen at det
kan bli produsert fra elektrisitet og vann, noe som er tilgjengelig i alle deler av landet.
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4.1.2 Arbeidsoppgaver
På grunn av den lave massetettheten til hydrogen er lagring av drivstoff en stor utfordring for
de fleste hydrogendrevende kjøretøy. Til tross for at det er ønskelig å ha en traktor som kan
dekke alle arbeidsoppgaver, vil tyngre arbeidsoppgaver begrense driftstiden til
hydrogentraktoren. Hydrogenforbruk som dekker alt av arbeidsoppgaver på et gårdsbruk er
for stort til at Børge kan være selvforsynt av et solcelle-elektrolyseanlegg. Det vil derfor
antagelig være ønskelig å ha en sekundærtraktor som drives på diesel til tyngre arbeid,
eksempelvis sprøyting og pløying.
Tabell 2 viser at de tyngre arbeidsoppgavene, som pløying og sprøyting kan være opp imot
10 ganger mer energikrevende enn de lettere arbeidsoppgavene. For eksempel er det
estimert at brakking kun krever 0,45 kg hydrogen per time, med et solcelleanlegg som
produserer 2,84 kg per dag vil dette tilsvare over 6 timer selvforsynt drift per dag.

Bilde 4 - "New Holland's prototype NH2 hydrogen powered tractor" [31]
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4.2 Ulemper
Selvproduksjonen av hydrogen vil antagelig kreve mye plass på gården. Elektrolysen må stå
skjermet fra naturens krefter, det fører til at den bør ha et eget bygg. Det kan være vanskelig
å disponere et av de eksisterende byggene på gården til dette, da disse allerede kan være i
bruk. Elektrolyseprosessen vil kreve 106 kubikkmeter med vann i året. I Norge er ikke slike
mengder med rent vann et problem, men dette er ikke alltid tilgjengelig nok. Det vil da bli
nødvendig med vannrør som frakter vannet til og fra elektrolysen. Lagringstanken vil også ta
plass på gården, der vil det også komme rør, ventiler, og kompressorer som vil ta opp plass
og vil øke vedlikeholdsarbeidet for bonden. Ut ifra disse ulempene vil egenproduksjon mest
sannsynlig kreve en liten låve ekstra.
Utviklingen av hydrogendrevet traktorer er i dag lite forsket på. Som nevnt i kapittel 3.1.2 har
det til nå kun vært utviklet to hydrogentraktorpiloter, ingen av disse er i særlig grad
kommersialisert. Traktoren fra NHA viser at det er mulig å drive en traktor på hydrogen, men
den blir antagelig for dyr for dagens bønder å investere i.
Det krever også en stor innvestering for å starte å produsere eget hydrogen på gården.
Driften av elektrolyseanlegget krever store mengder energi for å produsere hydrogenet.
Teknologisk umodenhet og dagens infrastruktur kan derfor skape risikable økonomiske
investeringer for bønder.
Per 2020 er infrastrukturen i Norge lite utviklet for hydrogenkjøretøy. Dette fører til at det
enten må fraktes hydrogen til gården eller produksjonen må skje lokalt. Frakt av hydrogen er
en vesentlig dyrere løsning enn frakt av diesel, som allerede har en god infrastruktur.
Lokalproduksjon vil være den eneste lønnsomme løsningen, men det vil ta noen år før dette
blir lønnsomt grunnet høy investeringskostnad.
Dersom bonden skal drifte eget anlegg må han ha opplæring i systemer, prosesser, og
vedlikehold av alle delene i systemet. Bonden vil muligens oppleve driften og vedlikeholdet
som en ekstra jobb i tillegg til gårdsdrift.
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4.3 Engasjement
Kostnadsanalysen har vist at egenproduksjon av hydrogen kan være økonomisk gunstig
over tid, men investeringskostnadene er høye. Et spleiselag hvor flere gårder deler
kostnadene på et anlegg som produserer hydrogen kan være en interessant løsning. Dette
kan gjøres i en større skala, og på den måten trolig redusere kostnadene. Gårdbrukere er
næringsdrivende, og selv om det virker som flere gårdbrukere er positive til en slik løsning er
det trolig få som vil være prøvekaniner for ny teknologi som medfører høye
investeringskostnader. Dersom prosjektet med slike kostnader blir fordelt på flere vil
antagelig risikoen og prisen bli lavere for den enkelte bruker.
I «VA-rapporten 2020 – Fossilfrie landbruksmaskiner» er det blitt gjort en rekke intervjuer
med bønder fra Møre og Romsdal, fra både små og store gårdsbruk. Fra disse intervjuene
viser det seg at fylket har mange entusiaster til å ta i bruk ny miljøvennlig teknologi. Dette er
svært positivt dersom en spleiselagsordning blir realistisk. Det er forøvrig mye skepsis om
denne nye, miljøvennlige teknologien faktisk fungerer i praksis. Dersom det dukker opp
hydrogentraktorer i Møre-regionen som bøndene ser at fungerer, kan dette trolig være til
inspirasjon for en slik miljøvennlig omveltning. [32]
Når det kommer til finansiering fra ulike støtteordninger kan det også være lettere å få midler
hvis produksjonen foregår i en større skala, ettersom flere av disse selskapene ikke støtter
mindre prosjekter. [33] [34] Børge har oppgitt at henting av drivstoff ikke er aktuelt, men hvis
han og nabogårdene får tilgang til en felles ladestasjon med lokale lagringsmuligheter i
umiddelbar nærhet av gårdene er dette trolig innenfor akseptabel distanse.
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4.4 Kostnadene
Tallene i kostnadsanalysen er estimert etter beste evne, men er fremdeles bare estimater.
Det som gjør at kostnadene inneholder en betydelig grad av usikkerhet er at utenom
solcellemontering så er ingenting noe særlig forbi forsknings- og utviklingsstadiet.
Elektrolyseanlegg er nærmest ikke-eksisterende i en så liten grad som gården til Børge Rød
vil ha behov for, så det er mulig å anta at prisene på et anlegg i denne størrelsesorden er
høyere enn kostnadsanalysen redegjør for.
Delen av kostnadsanalysen som tar for seg «bare frakt av hydrogen» benytter en produsent
som har oppgitt en fast pris. Det kan tenkes at andre produsenter kan levere billigere
hydrogen, og dersom storskala-hydrogenproduksjon blir mer vanlig de neste årene vil
konkurransen antagelig stige, og prisen synke. Prosjekter av blant annet Equinor [35] og
ZEG Power [36] gir inntrykk av at hydrogen som energibærer skal satses på i Norge. Dette
gir grunn til å forvente lavere kjøpspriser de neste årene. Likevel vil det følge med en
investeringskostnad på oppbevarings- og komprimeringskomponenter til hydrogen som
fraktes til gården. Disse er ikke tatt hensyn til i dette kapittelet av kostnadsanalysen.
I Figur 4 ser selvproduserende løsninger svært lovende ut over tid, og den viser at all CAPEX
kan tilbakebetales etter bare 4 år ved fullstendig selvforsynt hydrogenproduksjon. Dette er
avhengig av kontinuerlig oksygensalg på 50 kr/kg. Hvorvidt det er realistisk å få gode
salgsavtaler sier denne rapporten ingenting om, da dette er avhengig av lokal etterspørsel av
oksygen i Molde-regionen. Det vil også være nødvendig å investere i infrastruktur rundt salg
av oksygen.

Bilde 5 - Oljeraffineriet på Mongstad, der Equinor satser på hydrogenproduksjon i fremtiden [37]
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Tanken som følger med løsningen i 3.5.1 vil holde 50 kg, denne skal bære overskuddet av
det produserte hydrogenet. Dette overskuddet er ved kontinuerlig drift minst 3,5 kg/dag (12
kg/dag produsert minus 8,5 kg/dag i traktordrift). Det tar da i overkant av 14 dager å fylle
tanken, og etter dette punktet vil 3,5 kg/dag bli forkastet. Løsningen på dette problemet er å
investere i flere tanker, eller å slå av elektrolysen med jevne intervaller. Mest sannsynlig vil
ikke elektrolyseanlegget være i stand til å drives kontinuerlig, og sistnevnte løsning blir den
mest aktuelle. Dette betyr at produksjonsmengden av oksygen er lavere enn 10.525 kg/år,
som det redegjøres for. I denne modellen er det altså realistisk at investeringskostnadene
tilbakebetales, men det er en teoretisk minimumsgrense på 4 år. Antagelig vil det ta rundt 10
år før hydrogendrevet traktor med selvprodusert hydrogen når prisnivået til en dieseldrevet
traktor (som vist i figur 4), og løsningen begynner å være lønnsom i forhold til dagens
løsning. Hvor hydrogenteknologien i verden er om 10 år er veldig vanskelig å anslå, men det
kan antas at en ny traktor som drives av hydrogen er attraktivt og ganske tilgjengelig innen
den tid. Prisen på både traktor og hydrogen vil sannsynligvis være lavere i 2030.

Solcellepanel har vært en stor satsing i Norge de siste 5 årene. Dette er teknologi som blir
mer og mer tilgjengelig, og kan være en sentral faktor i hydrogenproduksjon dersom
elektrolyse av vann satses på. Slike solceller som Børge Rød kan plassere på låvetaket er
av stor skala i norsk sammenheng, og kan vise seg å være en positiv inspirasjonskilde for
andre bønder. Denne løsningen vil i teorien tilbakebetale investeringskostnadene på
solcellene etter 16 år, utelukkende ved redusert strømutgift. Dette betyr at dersom det skal
benyttes en hydrogendrevet traktor og all produksjon skal skje på gården, vil dette være
billigere uten solceller på låvetaket de første 16 årene av hydrogenproduksjonen.
Solcellepanel har i 2020 typisk en produksjonsgaranti på 25 år og forventet levetid på 30 år
[38]. På sikt vil det lønne seg å investere i solceller.
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5. Konklusjon
En helt sentral faktor for å få et slikt prosjekt gjennomført er vilje hos bøndene. Siden dette er
til stede i Molde-regionen gjør dette et slikt prosjekt høyaktuelt. Dessverre er alltid
kostnadene det største hinderet for innovative prosjekt, dette er ikke et unntak. Bøndene kan
ikke ta en belastning som truer gårdens økonomi. Det er også et helt sentralt problem at
hydrogentraktorer ikke finnes kommersielt.
Likevel finnes det prototyper og derfor kan prosjektet gjennomføres. For at slik teknologi skal
integreres i landbrukssektoren må noen gå foran som pionerer. Dette krever helst et
samarbeid med en traktorprodusent. Trolig er New Holland det eneste alternativet til et slikt
samarbeid. Andre støtteordninger bør også gi bistand til slike prosjekt, ettersom det bare blir
en til to bønder som kan ta slike pioner-roller. Dersom dette skjer, kan prosjektet
gjennomføres allerede i dag.
Det er trolig vanskelig å gjennomføre et samarbeid mellom alle disse partene når teknologien
er så utilgjengelig og umoden som den er i dag.
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Vedlegg

Vedlegg 1 – Redegjøring av drift til traktor
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Vedlegg 2 – Utregninger konfidensintervall
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Vedlegg 3 – Utregninger konfidensintervall
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