
ZeroCoaster utvides med to nye partnere i verdikjeden
for hydrogen

Store og viktige investeringer gjøres for å tilrettelegge infrastruktur for ammoniakk- og
hydrogenenergi, men nå vil den maritime bransjen følge opp utviklingen. Svært mange av skipene
som seiler langs den langstrakte kysten vår, som utgjør en viktig del av den nasjonale infrastrukturen,
er gamle. Svært gamle. I gjennomsnitt over 30 år. Fornyelse må skje, og etterspørsel etter grønn
energi vil komme.

Norges forskningsråd (NFR) ga i 2020 støtte til Vard med partnere for å forske og utvikle fremtidens
løsning innen nærkystfart. Dette har resultert i ny forståelse av hvordan energimiks og krav til nullutslipp
påvirker skipsdesign og nullutslipps- transportløsninger. ZeroCoaster har som ambisjon å løse
usikkerheten vedrørende energiløsninger og teknologi gjennom et modularisert konsept. Pågående
arbeid med bruk av ammoniakk og brenselceller under ferdigstilling og planlagt klar for kommersiell
utrulling høsten 2021.

Ifølge stortingsmelding 36, av 11. juni 2021, skal Norges posisjon som energinasjon videreutvikles
gjennom satsinger på nye næringer, som hydrogen og havvind, styrking av strømnettet og en
fremtidsrettet olje- og gassnæring med lave utslipp. Meldingen bygger videre på regjeringens klimaplan
og viser hvordan fornybar energi og strømnettet legger grunnlaget for elektrifisering og utfasing av fossil
energi. Dersom Norges mål for halvering av utslipp innen 2030 skal gjennomføres, vil det kreves 700
lavutslipps- og ca. 400 nullutslippsskip, av disse; 450 bulk- og lasteskip. Hydrogen er derfor sett på som
en viktig energibærer for det maritime skiftet.

Stortingsmeldingen har resultert i mange nye pilotprosjekter med ambisjoner om å tilrettelegge for
hydrogeninfrastruktur, men for å kunne utvikle en konkurransedyktig løsning, må vi redusere
kostnadene i hvert ledd i verdikjeden. Derfor er det viktig å få med seg interesseeiere innen produksjon,
lagring og distribusjon av hydrogen i transport løsningen. ZeroCoaster anser derfor Statkraft og
Hexagon Purus som sentrale partnere for å utvikle den nye arbeidspakken «Zero Emission Compressed
Hydrogen» (ZECH).

Noen av hovedmålene til ZECH er å evaluere tilgjengelige bunkringsteknologier med fokus på sikkerhet,
kostnad og kapasitet. Deretter å utvikle økonomiske og tekniske nøkkelindikator for bruk av komprimert
hydrogen på skip til bruk med simuleringsdrevet skipsdesign. Sist, men ikke minst, en harmonisering av
regelverk mellom landbasert industri og maritim næring, relatert til sikkerhet, operasjon og fremtidig
integrasjon.

En avtale for samarbeid og utvidelse av ZeroCoaster ble godkjent av Norges Forskningsråd 1. Juli 2021,
hvor prosjektet har som intensjon om ferdigstilling i slutten av 2021.

Statkraft – har som ambisjon å bygge verdikjeder for hydrogenbasert drivstoff som komprimert
hydrogen, grønn ammoniakk og grønn metanol til ferger og skip.

Hexagon Purus er en global ledende leverandør av type 4 høytrykksylindre og lagringsteknologi for
komprimert hydrogen. Hexagon Purus skal tilføre prosjektet verdikjedekunnskap innen produksjon,
logistikk og teknologi knyttet til komprimert hydrogen.



Fakta om ZeroCoaster

Gjennom pilotprosjektet innen Grønt Skipsfartsprogram er det allerede utviklet et konseptdesign, med
fokus på fleksibilitet og modularitet. Dette er oppnådd med et skalerbart skrog og modulbasert
kraftproduksjon. Dette konseptdesignet skal nå videreutvikles til et produksjonsklart design, med
nødvendige tegninger og spesifikasjoner, og vil dekke skipsstørrelsene på 2000 til 8000 dødvekttonn.
Det er nettopp innen disse segmentene at behovet for flåtefornyelse er størst.

Type: General Cargo lasteskip
Lastekapasitet: 4,000 – 5,500 dwt
Last: De fleste bulk og volumlaster, inkl. IMO IMDG 5.1 & 4.2
Lengde og Bredde: L 99m, B 15m
Hastighet: 8-12 knop
Operasjonsområde: Norden og Europa
Rekkevidde: 800 – 2000 nm
Propulsjonssystem: Helelektrisk
Energisystem: Modularisert og klart for batteri, hydrogen, ammoniakk, metanol & LNG

Samlet liste over prosjektets deltakere:
 Vard
 DNV GL
 Trosvik Maritime
 SINTEF Ocean
 ABB
 HK Shipping
 Flowchange
 Statkraft
 Hexagon Purus

Sitater fra nye partnerne:

Håvard Stave, Technical Sales Manager – Hexagon Purus:
«Vi ser stor nytte av oppgaveløsing sammen med VARD og prosjektpartnerne. Vi ser frem til å dele våre
erfaringer og kunnskap innen lagring og distribusjon av komprimert hydrogengass. I samarbeid med
andre ledende aktører gir dette prosjektet oss verdifull innsikt som gjør at vi i fellesskap kan drive frem
bruken av hydrogen i norsk skipsfart.»

Kevin Gould, Business Development Manager – Statkraft: «Komprimert, grønt hydrogen vil utgjøre en
viktig rolle i dekarboniseringen av maritim sektor. Statkraft samarbeider med sterke partnere på tvers av
verdikjeden i ZeroCoaster-prosjektet for å levere kommersielle, hydrogenbaserte løsninger for den
maritime industrien.»

https://grontskipsfartsprogram.no/


ZeroCoaster see possibilities in developing the
Hydrogen Value chain with 2 new partners

Substantial and critical investments are being made to facilitate infrastructure for ammonia and
hydrogen energy, but now the maritime industry will have to follow up the developments. Many of
the ships that sail along our long stretched coast which form an important part of the national
infrastructure are old. Very old. With an average age of more than 30 years a renewal must take
place, and then a demand for green energy will come.

In 2020, the Research Council of Norway (NFR) funded Vard and partners to research and develop the
future solution for shortsea shipping. This has resulted in a new understanding of how the energy mix
and requirements for zero emission affect ship design and zero-emission transport solutions.
ZeroCoaster's ambition is to solve the uncertainty surrounding energy solutions and technology through
a modularized concept. Ongoing work on the use of ammonia and fuel cells is under completion and is
planned to be ready for commercial roll-out in the autumn of 2021.

According to Norwegian Parliament Note 36, June 11th 2021, Norway's position as an energy nation will
be further developed through investments in new industries, such as hydrogen and offshore wind,
strengthening the electricity grid and a future-oriented oil and gas industry with low emissions.
The note builds on the Government's climate plan and shows how renewable energy and the electricity
grid lay the foundation for electrification and phasing out fossil energy. If Norway's target for cutting
emissions by 2030 is to be implemented, 700 low-emission and approximately 400 zero-emission ships
will be required, of these; 450 bulk and cargo ships.

The Norwegian Parliament Note has resulted in many new pilot projects with ambitions to facilitate
hydrogen infrastructure. In order to develop a competitive solution, we must reduce costs at each stage
of the value chain. Therefore, it is imperative to include the stakeholder of production, storage and
distribution of hydrogen in the transport solution. ZeroCoaster considers Statkraft and Hexagon Purus
as key partners to develop the new work package "Zero Emission Compressed Hydrogen" (ZECH).

One of ZECH's main objectives are to evaluate available bunkering technologies with focus on safety,
cost, and capacity. Then to develop economic and technical key performance indicators for the use of
compressed hydrogen on ships for optimization by simulation-driven-ship-design. Last but not least, a
harmonization of regulations between land-based industry and the maritime industry related to safety,
operation and future integration.

Statkraft, a company with ambition to supply hydrogen based fuel as green ammonia and methanol for
heavy transportation as ferries, long haul marine transport and ships.

Hexagon Purus, a global supplier of type 4 high pressure cylinders and storage technology for
compressed hydrogen. Hexagon Purus shall provide to the project their value chain competence within
production, operation, logistics and technology related to compressed hydrogen.



Facts about ZeroCoaster:

Through the pilot project within  Green Shipping Program, a concept design has already been developed,
with focus on flexibility and modularity. This is achieved with a scalable hull and modular power
generation. This concept design will now be added to a production-ready design, with the necessary
drawings and specifications, and will cover ship sizes of 2000 to 8000 DWT. It is precisely within these
segments that the need for fleet renewal is greatest.

Type: General Cargo ship
Load capacity : 4,000 – 5,500 dwt
Load: Most bulk and volume loads, incl. IMO 5.1 &4.2
Length and Width: L 99m, B 15m
Speed: 8-12 knots
Area of operation: The Nordic region and Europe
Range: 600 – 2000 nm
Propulsion system: fully electric
Energy system: Modularized and ready for battery, hydrogen, ammonia, methanol & LNG

Overall list of project participants:
 Vard
 DNV GL
 Trosvik Maritime
 SINTEF Ocean
 ABB
 HK Shipping
 Flowchange
 Statkraft
 Hexagon Purus

Quotes from new partners:

Håvard Stave, Technical Sales Manager – Hexagon Purus: “We see great opportunities by solving the
industry challenges together with VARD and the project partners. We look forward to sharing our
experience and knowledge within storage and distribution of compressed hydrogen gas. In collaboration
with other leading players, this project gives us valuable insights that allows us to jointly drive the use of
hydrogen in Norwegian shipping”

Kevin Gould, Business Development Manager – Statkraft: “Compressed, green hydrogen will play an
important role in the decarbonization of the maritime sector. Statkraft is working with strong partners
across the value chain in the Zero Coaster project to deliver commercial, hydrogen-based solutions for
the marine industry.”

https://grontskipsfartsprogram.no/
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