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Η πετρελαϊκή εταιρεία Shell έχει ξεκινήσει εργασίες σκοπιµότητας σχετικά µε το το µεγαλύτερο 
οικολογικό έργο για το υδρογόνο στον κόσµο. Τα σχέδια προβλέπουν 3 έως 4 gigawatts 
αιολικής δυναµικότητας ανοικτής θάλασσας που θα δηµιουργηθούν στη Βόρεια Θάλασσα 
µέχρι το 2030 αποκλειστικά για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου. Οι ηλεκτρολύτες θα 
εδρεύουν στο Eemshaven, κατά µήκος της βόρειας ακτής τη Ολλανδίας και ενδεχοµένως και 
στην ανοικτή θάλασσα. 

Το έργο θα µπορούσε να επεκταθεί στα 10 gigawatts παράκτιας αιολικής ενέργειας µέχρι το 
2040 αφιερωµένο στην πράσινη παραγωγή υδρογόνου. Η Shell της Ολλανδίας, η ολλανδική 
εταιρεία φυσικού αερίου Gasunie και το λιµάνι του Groningen είναι οι ιδρυτικοί εταίροι του 
έργου NortH2 και αναζητούν και άλλους εταίρους για να συµµετάσχουν στην κοινοπραξία, 
ελπίζωντας να αναπτύξουν ένα σύµπλεγµα "ευρωπαϊκής κοιλάδας υδρογόνου". 

"Αυτό το έργο προσφέρει ευκαιρίες σε όλη την αλυσίδα υδρογόνου", τόνισε ο Marjan van 
Loon, πρόεδρος-διευθυντής της Shell Netherlands. 

"Για να πραγµατοποιήσουµε αυτό το έργο, θα χρειαστούµε αρκετούς νέους συνεργάτες", 
δήλωσε ο van Loon. "Μαζί θα πρέπει να πρωτοπορήσουµε και να καινοτοµήσουµε για να 
συγκεντρώσουµε όλες τις διαθέσιµες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται. Η ενεργειακή 
µετάβαση απαιτεί τόλµη και δράση. " 

Η Shell έχει ήδη µερίδιο 20% σε κοινοπραξία που κατασκευάζει περίπου 730 megawatts 
υπεράκτιων αιολικών από τις ακτές της Ολλανδίας. Η επόµενη δηµοπρασία των 700 µεγαβάτ 
της χώρας έχει προγραµµατιστεί για τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. 

Η Ολλανδία έχει στόχο για παραγωγή αιολικής ενέργειας 11,5 gigawatts µέχρι το 2030. Εάν 
το project NortH2 γίνει πραγµατικότητα, περισσότερο από το ένα τρίτο της παραγωγικής 
ικανότητας θα πρέπει να συνάπτεται αποκλειστικά για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου. 

Η Shell τόνσε ότι η υποστήριξη των επιδοτήσεων θα ήταν επωφελής για την οικοδόµηση της 
πράσινης οικονοµίας υδρογόνου. Η έρευνα του αναλυτή Wood Mackenzie Ben Gallagher 
δείχνει ότι θα χρειαστούν τιµές ηλεκτρικής ενέργειας ύψους 30 $ ανά megawatt-ώρα και 



επιθετικά ποσοστά χρήσης, ώστε οι ηλεκτρολύτες να είναι ανταγωνιστικοί µε τις υπάρχουσες 
µεθόδους παραγωγής υδρογόνου. 

Στην κοινή δήλωση πάντως που ανακοινώνει τη συνεργασία "oι εταίροι της NortH2 
προσδοκούν ότι οι αρχικές φάσεις του έργου ενδέχεται να απαιτούν ευρωπαϊκές και εθνικές 
επιχορηγήσεις για την αποκεντροποίηση της ενέργειας". 

Το υδρογόνο θεωρείται βασικό στοιχείο για τα βιοµηχανικά έθνη για την επίτευξη καθαρών 
µηδενικών εκποµπών. Η Ολλανδία πρότεινε στο παρελθόν στόχο µείωσης των εκποµπών 
κατά 95%. Ο ολλανδικός φόρος άνθρακα, που θα καλύπτει τις εκποµπές από την παραγωγή 
υδρογόνου µε µεθάνιο, αναµένεται να φθάσει τα € 125 ($ 137) ανά τόνο εκποµπών 
ισοδυνάµου CO2 µέχρι το 2030. 

Ο ολλανδικός ερευνητικός οργανισµός TNO εκτιµά ότι 1 τόνος υδρογόνου που παράγεται 
από µεθάνιο ανιστοιχεί σε 10 τόνους ισοδύναµου CO2. 

Μέχρι το 2040, το NortH2 θα µπορούσε να παράγει 800.000 τόνους πράσινου υδρογόνου, 
µε την εξοικονόµηση φόρου άνθρακα πιθανό να ανέλθει σε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ το 2040, 
ακόµη και αν ο φορολογικός συντελεστής του άνθρακα παραµείνει αµετάβλητος από το 2030. 

Το αρχικό σχέδιο είναι να πηγαίνει το υδρογόνο στους βιοµηχανικούς χρήστες στην Ολλανδία 
και πιο µακριά στη βορειοδυτική Ευρώπη. 

Η Gasunie έχει ήδη εγκαταστήσει ηλεκτρολύτη 1 µεγαβάτ και συνεργάζεται µε το SkyNRG σε 
προτεινόµενο ηλεκτρολύτη 20 µεγαβάτ σε κοντινό Delfzijl. Αυτό θα χρησιµοποιήσει πράσινο 
υδρογόνο για την παραγωγή ανανεώσιµης µεθανόλης ως αντικατάσταση καυσίµου 
αεριωθουµένων. 

Η Chemport Europe, στο Groningen, είναι υπεύθυνη για το 15% της παραγωγής της 
ολλανδικής χηµικής βιοµηχανίας. 

Ο σταθµός ηλεκτροπαραγωγής βιοµάζας Drax της Βρετανίας, µαζί µε την Equinor και το 
National Grid, σχεδιάζει την προσθήκη της δέσµευσης και αποθήκευσης άνθρακα και την 
παραγωγή υδρογόνου. Το υδρογόνο θα αντλείται κατά µήκος των εκβολών του Humber, ενός 
σηµαντικού βιοµηχανικού κόµβου. 

Η παγκόσµια αγορά υδρογόνου (όλων των τύπων) είναι σήµερα 70 εκατοµµύρια τόνοι. 
Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή ηλεκτρολυτών ITM Power, µόνο 1 εκατοµµύριο τόνοι 
χρησιµοποιούνται για την ενέργεια και όχι ως βιοµηχανική πρώτη ύλη. Εκτός από το ότι 
χρησιµοποιείται για τη µεταφορά και τη θερµότητα, το υδρογόνο µπορεί επίσης να µετατραπεί 
ξανά στην ηλεκτρική ενέργεια. 

Την ίδια ώρα το βελγικό λιµάνι της Οστάνδης σχεδιάζει έναν ηλεκτρολύτη ισχύος 50 
megawatt, ο οποίος και πάλι θα τροφοδοτείται από αιολικής ενέργειας στην ανοικτή θάλασσα, 
ο οποίος στη συνέχεια θα συνδυαστεί µε ένα σχέδιο επίδειξης του σταθµού 
ηλεκτροπαραγωγής µε υδρογόνο το 2022. Πρωταρχικός στόχος είναι να εξοµαλύνουν τις 
διαφορές µεταξύ του εφοδιασµού στο Βέλγιο µε τη ζήτηση ισχύος για ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας.  
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