
Produksjon og bruk av hydrogen ved oppdrettsanlegg -
Green Fish FarmTM
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Hypoxia = oxygen depletion - extensive algal blooms

which not only destroy aquatic life in affected areas

but their toxins pose a direct threat to humans. 

http://www.evergladeshub.com/nature/Pgen.htm

http://www.evergladeshub.com/nature/Pgen.htm


Trend – lukkede anlegg (på land/ sjø)

….Utfordring slambehandling



Svar på problemet…







Pilotcase - Osland Kraft / Osland Havbruk 
Høyanger kommune S&F

• Definert kunde -
vekstmarked

• Garantert 
nullutslipp

• Arbeidsbåt svært 
godt egnet til 
hydrogenelektrisk 
drift

• Driftsprofil og 
energiforbruk

• Regelverk

• Billig hydrogen –
lønnsom drift

• Stort potensiale i 
utnyttelse av 
oksygen



Hydrogenproduksjon i direkte tilkobling 
til småkraftanlegg

• 750 kW småkraftverk
• 30% utnyttelsesgrad (2 GWh/år)

• Ingen nettleie eller elavgift, vann 
tilgjengelig

• Dekker behov til arbeidsbåt

• Mulig med jevn produksjon 
med delvis tilkobling til nett

• Flere havbruksfartøy

• Strømgeneratorer

• Ferjer (Nordeide-Ortnevik/Vik)

• Hydrogenbiler/busser

• Tungtransport

• Hydrogenpris: ~25 - 30 NOK/kg



Osland Settefisk

«Business case H2 + O2 Osland»
Osland havbruk: 150 000 kg/år  (~400 kg/dag i snitt)
Antar O2 pris på 3 NOK/kg_O2

O2 kostnad: 450.000 kr / år tilsvarer drivstoffkostnad for 
hydrogendrevet arbeidsbåt (3 NOK/ kg_O2 = 24 NOK/kg_H2)



Sammenligning av utgifter til drivstoff og vedlikehold for arbeidsbåt…

Det er forutsatt 3 NOK/kg oksygenpris og dieselpris på 8 NOK/l. Kostnad for hydrogen levert til båt er 
35 NOK/kg (inkludert produksjon, kompresjon og evt kjøling). Håndtering av oksygen fra elektrolysør
antas å ha kostnad på 0,5 NOK/kg
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Prosjektplan

2017 2018 2019

Aktivitet Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

H0 - Prosjektledelse og formidling (NES)

H1 – Kravspesifikasjoner (Prototech)

H2 - Design av nullutslipps fremdriftssystem (Prototech)

H3 - Design av arbeidsbåt (Moen Marin)

H4 - Design av landanlegg (Greenstat)

H5 - Komponent- og systemtesting på land (Prototech)

H6 - Test av fremdriftssystem i testfartøy (NES)

H7 - Risikohåndtering og godkjenningsprosess (Gexcon)

H8 - Bygging av pilotfartøy og produksjons-/fyllesystem

H9 – Demonstrasjonsfase



Pilot FC - partnere

PEGI Maritime
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Takk for oppmerksomheten !


