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GOT Value Proposition

Exploring the Role of Oil and Gas Technology in Energy Transitions



Samarbeid med IEA i Paris:  Emerging Leaders

Tema: Hva betyr energifremtiden for vår kompetanse? 

Kilde: IEA GOT



Samarbeid om strategiske analyser: Hydrogen

Ledende globale aktører innen hydrogen samlet i IEA i Paris i februar ‘19

• Status
• Fremtidsperspektiver
• Fire mulighetsområder
• Syv anbefalinger

Rapport:

Kilde: IEA



Hydrogen frem til nå      
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Kilde: IEA, the Future of Hydrogen



Offentlige tiltak     

Incentiver & mål, etter område

Et 20-talls land har eller er i ferd med å etablere strategier, nye mål og aktiviteter omkring hydrogen nasjonalt.
IEA følger utviklingen knyttet til muligheter, politikk og internasjonalt samarbeid.  



Uviklingen av en hydrogenøkonomi fremover     

Potensialet for hydrogen kan økes gjennom bredere etterspørsel, og kan gi økte muligheter for kutt i 
CO2-utslipp i sektorer hvor dette er særlig krevende i dag.

Kilde: MIT/IEA GOT 2019
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Kilde:  the Future of Hydrogen, IEA 2019



Hydrogen en viktig stabilisator når andelen variabel energi økes

Hydrogen som stabilisator

Kilder: Kawasaki, Equinor, ERCOT/Texas, NREL                                                                                                      *akkumulert 

Kapasitetsutnyttelse, vindkraft i Texas

Behov for back-up

California:
- 90 dager med lite eller ingen 

vind i 2017*



Mellom- og
søramerika

Hydrogen og lavkarbonsamfunnet (OECD++) 

Få el-nett muliggjør hydrogenproduksjon 
iht et 1.5 graders scenarie i dag   

*kraftutveksling i kabler ikke medregnet

Kilder: The Future of Hydrogen, IEA 2019
The Future role of Natural Gas, IEA 2019
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CO2-intensitet, hydrogen basert på el. globalt 

CO2-intensitet, global el-mix vs el. fra gass og kull

Kilde: The Future role of Natural Gas, IEA 2019

Overgang fra kull – gass fra 2010 til 2018 har redusert globale CO2-utslipp > 500 mill. tonn 



Kostnader for hybride løsninger, sol og vind på sikt

Kilder: the Future of Hydrogen, IEA 2019, German Environmental Agency, Environmental Progress

………………………………………………………..

Kostnader og energiskift                  

Tyskland og energiskift



Fire «tidlig-muligheter» for hydrogen

4 muligheter*:
1) Utnytte industrielle havner/hubs
2) Utnytte eksisterende infrastruktur
3) Stimulere maritim/landbasert transport,

gjøre brenselcellebiler mer attraktive 
4) Kick-starte shippingbasert H2 handel 

Kilde: Equinor

*Kilde: Future of Hydrogen, IEA 2019Kilde: NORWEP



Energy Choice: Analyse & dialog om langsiktige energivalg for land

Energivalg i utvalgte 
land

Implikasjoner for 
industri og teknologi

Energivalg:

Inndeling, regioner & land

Analyse av 
opsjoner, 

implikasjoner 
og valg

Kilde: MIT EPPA-modell

IEA GOT globalt flaggskipprosjekt, 2019 – 2021++



Global energietterspørsel mot 2040 og hydrogen i Kina  

Kilder: IEA World Energy Outlook 
China Energy Investment Corporation/
China Hydrogen Alliance

Etterspørselsvekst 2016 – 2040 (Mtoe)                                  Kina/H2 

Kilde: FN

…………………….



Four phases of wind and solar integration

Fire steg i utviklingen av integrerte energimarkeder    

Kilde: IEA



Lagring/fleksibilitet

440 MWh hydrogen m/CCS 
– ubegrenset back-up

Kostnader, hydrogenproduksjon etter energikilde 

Kilder: Equinor, The Future of Hydrogen, IEA 2019

Hydrogenproduksjon og lagring                 



Elektrifisering i Nordsjøen – en ledende hub for neste generasjons hydrogen



IEAs anbefalinger

Anbefalinger:
• Etablere en rolle for hydrogen i nasjonale energistrategier

• Stimulere kommersiell etterspørsel etter hydrogen 

• Redusere investeringsrisiko for «first-movers»

• Støtte forsknings- og teknologi for å redusere kostnader

• Eliminere unødige regulatoriske barriærer

• Styrke internasjonalt samspill; standarder, utveksling av «best 
practice» & deling av infrastruktur på tvers av landegrenser. 

• Fokusere på «tidlige» muligheter, spore teknologifremdrift



Takk for oppmerksomheten!

IEAs Hydrogenrapport: www.gotcp.net/news


