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Programma

1. 10:00-10:40 HyLAW projekts. Ūdeņraža kā alternatīvās
degvielas vispārējs raksturojums;

2. 10:40-11:30 Ūdeņraža Infrastruktūras izvietošanas
aktuālās problēmas Latvijā un citviet
Eiropā;

3. 12:00-12:30 Ūdeņraža enerģija gāzes pārvades un
sadales sistēmā;

4. 12:30-12:50 Ūdeņraža lokomotīves;
5. 12:50-13:20 Jautājumi un atbildes;
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HyLAW projekts

• “HyLaw” nozīme plašākā jēdzienā ir “ūdeņraža
likums” un spēkā esošo normatīvo aktu robu
un nepilnību identificēšana, tā rezultātā
sekmējot ūdeņraža aktivitāšu īstenošanu.
• HyLAW ir pilotprojekts, kura mērķis ir atbalstīt
ūdeņraža tehnoloģiju aktivitāšu tirgus attīstību,
sniedzot detalizētāku ieskatu par
piemērojamiem normatīvajiem aktiem, tajā
pašā laikā vēršot uzmanību par likumā
esošajiem robiem un nepilnībām, kurus būtu
nepieciešams labot.
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HyLAW reģions
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HyLAW partneri
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HyLAW databāze

HyLAW projekta ietvaros tika identificēti 8 
segmenti, transporta un enerģētikas nozarēs.
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HyLAW databāzes metodoloģija

HyLAW projekta ietvaros no 2017.gada
1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim tika
veikta izpēte par spēkā esošo ES un nacionālo
normatīvo regulējumu un tā ieteikmi uz iepriekš
minēto segmentu ieviešanu.

Izpētes ietvaros tika iesaistītas arī personas ar
padziļinātām zināšanām konkrētajā jomā,
veiktas aptaujas, intervijas utml.
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Rekomendācijas

• Katrs projektā HyLAW iesaistītais partneris 
izstrādāja rekomendācijas nacionālā līmenī, 
kurā tika iekļauti ieteikumi par 
nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem.

• Rekomendācijas tika sagatavotas gan latviešu, 
gan angļu valodās un ir pieejamas projekta 
mājaslapā www.hylaw.eu

http://www.hylaw.eu/
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Ūdeņraža infrastruktūras izvietošanas aktuālās 
problēmas Latvijā un citviet Eiropā
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Transporta sektors
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Ūdeņraža uzpildes stacijas
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Alternatīvo degvielu attīstība

• 2017.gada 25.aprīlī tika pieņemts “Alternatīvo
degvielu attīstības plāns 2017-2020”. Minētajā
plānā ir aprakstīta alternatīvo degvielu
ieviešanas stratēģija Latvijā. Alternatīvo
degvielu attīstības plāns iekļauj potenciālo
alternatīvo degvielu (dabasgāzes, LNG, CNG,
ūdeņraža, elektrības) infrastruktūras
ieviešanas aprakstu.
• Ūdeņradis, kā alternatīvā degviela nav
pietiekami aprakstīta Alternatīvo degvielu
attīstības plānā.
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Transporta sektors

33

 � The hydrogen fuel cell bus performs equally well as conventional buses and hybrids on all evaluation 
criteria, with the added facility to drive with zero local emissions continuously for longer distances. 

 � The trolley bus offers similar performance as conventional buses on acceleration and range; zero-
emission driving is virtually unlimited as long as it is connected to its overhead network.

 � E-buses also perform well on acceleration and zero local-emission driving range. Opportunity 
e-buses require charging at the start and end of the line and/or at certain stops. Until 2020, the 
overnight e-bus requires a longer stop to recharge, which could impact daily operations. 

 � Conventional, hybrid and hydrogen fuel cell buses can easily change routes, require few intervals and 
short times for refuelling/recharging – resulting in high flexibility. 

 � By design, the trolley is bound to the overhead network and does not incorporate refuelling or 
recharging time in normal operation (except where an APU is used to achieve flexibility). 

 � The opportunity e-bus has short recharging times, but requires frequent connection to the charging 
network, whereas the overnight e-bus is flexible during operation, but requires long charging times.

Exhibit 18: An evaluation of driving performance for individual powertrains 

SOURCE: Study analysis

1 Typical values shown here – pure electric range of hybrid powertrains varies depending on concept of auxiliary units and battery capacity 
2 Based on a 60 kWh battery and a consumption (incl. losses from charging) of 2 kWh/km
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Exhibit 18
AN EVALUATION OF DRIVING PERFORMANCE FOR INDIVIDUAL POWERTRAINS
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Nākotnes perspektīva

• Vieglo pasažieru ūdeņraža-elektriskie
transportlīdzekļi (FCE-vehicles) sasniegs aptuveni
3% īpatsvaru no jauno transportlīdzekļu iegādes
tirgus līdz 2030.gadam (aptuveni 4 miljoni vienību
tiks pārdotas katru gadu sākot ar 2030.gadu),
paredzams, ka 2050. gadā šis skaitlis būs jau
35%.
• Ūdeņraža uzpildes infrastruktūra ir būtiska, lai
notiktu šādu bezizmešu transportlīdzekļu
izvietošana. Šāda infrastruktūra ne tikai
nodrošinātu nepieciešamos transportlīdzekļus
(vieglos pasažieru transportlīdzekļus, autobusus,
kravas transportlīdzekļus) ar ūdeņradi, bet arī spēs
nodrošināt ūdeņradi industrijā plaši izmantotajiem
atbalsta transportlīdzekļiem kā piemēram
elektriskie pacēlāji u.tml.
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Ūdeņraža uzpildes stacija Rīgā

Pirmā ūdeņraža uzpildes un ražošanas stacija austrumu Eiropā!
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Normatīvo aktu regulējums

• Alternatīvo degvielu ieviešanas plānā nav
noteikta skaidra metodika alternatīvo degvielu
ieviešanai.
• Ūdeņraža izcelsmes klasifikācija.
• Neatkarīgi no Eiropā veiktajām aktivitātēm
Dānijā un Beļģija tika veiktas darbības, lai
nodefinētu zaļo ūdeņradi nacionālajos
normatīvajos aktos.
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Normatīvo aktu regulējums

• 2018.gada 6.februāra Ministru Kabineta noteikumi
Nr.78 “Prasības elektrotransportlīdzekļu uzlādes,
dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta
elektropadeves iekārtām”

• ISO 14687-2:2018
• Ūdeņraža gāzes kvalitāte?
• ISO 19880-1:2018 un ISO 17268:2012
• Ūdeņraža ražošana ir ķīmiska rūpniecība.
• Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C

kategorijas piesārņojošas darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai”
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Rekomendācijas

• Piešķirt finansējumu Alternatīvo degvielu
ieviešanas plāna 2017-2020 faktiskai ieviešanai;
• Izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, un noteikt
skaidrus nosacījumu par nepieciešamajām
atļaujām ūdeņraža infrastruktūras izvietošanai;
• •Noteikt atbildīgo institūciju, kas ir atbildīga par
ūdeņraža kā alternatīvās degvielas tīrības pakāpes
noteikšanu/kvalificēšanu;
• Nodrošināt, ka ūdeņraža uzpildes stacijas ir
izvietojamas analoģiskās vietās fosilo degvielu
uzpildes stacijām, kā arī noteikt vienotas
aizsargjoslu robežvērtības;
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Ūdeņraža enerģija gāzes pārvades un sadales 
sistēmā. Elektroenerģijas un gāzes tirgu 

mijiedarbība.
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Enerģijas sektors



21

Mērķis

• 2030. gadā atjaunojamo energoresursu
izmantošanai jāsasniedz 32%.
• Atjaunojamo gāzu kvalifikācijas sistēmas izveidi,
kas sniegtu informāciju gala lietotājiem par tā
izmantoto gāzes izcelsmi, kas veicinātu
atjaunojamo gāzu pārrobežu tirdzniecību. Šī
uzstādījuma ietvaros būs nepieciešams izveidot
ūdeņraža gāzes kvalifikācijas sistēmu;
• Sākot no 2020.gada, atjaunojamo gāzu
izmantošanas ikgadējam pieaugumam jāsasniedz
1,3% siltumapgādes un aukstumapgādes
nodrošināšanai;
• Dalību valstīm ir nepieciešams veikt novērtējumu
esošajai gāzes infrastruktūrai, lai veicinātu
atjaunojamo gāzu izmantošanu.
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Produktion af brint

Ūdeņradis, kas ražots izmantojot atjaunojamos
energoresursus un sintētiskais metāns var
sniegt būtisku pienesumu, lai sasniegtu izvirzītos
enerģētikas mērķus un palielinātu atjaunojamās
elektroenerģijas izmantošanu visdažādākos
sektoros, kā piemēram elektrotīkla,
siltumapgādes, aukstumapgādes un transporta
sektoros. Enerģijas pārveide no viena enerģijas
nesēja uz citu enerģijas nesēju var novest līdz
dubultai elektroenerģijas un gāzes uzskaitei.
Pretēji biogāzei, ūdeņradis, dotajā brīdī, netiek
uzskaitīts par atjaunojamo daļu nodrošinot
siltumapgādi un aukstumapgādi.
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Normatīvo aktu regulējums

• Drošības aspekti attiecībā uz darbībām ar
sprādzienbīstamām vielām.
• Spēkā esošais regulējums nosaka atļauto
piejaukumu gāzei. Dotajā brīdī ūdeņraža
piejaukums nevar pārsniegt 0,1% Mol. Citās
ES dalībvalstīs šis limits ir krietni augstāks,
piemēram Vācijā ir noteikts, ka ūdeņraža
piejaukums nedrīkst pārsniegt 10%.
• Tīkla balansēšanas pakalpojums jau tiek
normatīvi regulēts, ir nepieciešams pavērt
iespēju šo pakalpojumu veikt izmantojot tieši
Power 2 Gas iniciatīvas.



24

• Ūdeņraža ievade lielākā apjomā varētu
apdraudēt drošu gāzes sistēmas darbību. Lai
novērtētu potenciālo ūdeņraža apjomu gāzes
tīklā, nevar tikt veikta izvērtēšana starp ES
dalībvalstīm pēc vienotas metodoloģijas.
• Izvērtējums būtu veicams katrai dalībvalstij
individuāli, lai varētu noteikt precīzu ūdeņraža
koncentrāciju gāzes tīklā, kas ļautu Power 2
Gas iniciatīvas ieviešanu.
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Rekomendācijas

• Izvērtēt esošās gāzes pārvades un sadales
sistēmas materiāltehniskos parametrus, lai varētu
veikt normatīvajos aktos grozījumus
pieļaujamajam ūdeņraža apjomam gāzes vadā;
• Gan Vācijā, gan Francijā jau ir izveidoti
demonstrācijas projekti, kuros ūdeņradis tiek
ievadīts gāzes sistēmā. Nepieciešams šāda tipa
projekta izstrādi Latvijā;
• Izvērtēt un ieviest starptautiskos standartus, kas
attiecas uz tehniskajiem, kvalitatīvajiem un
drošības aspektiem;
• Atbalstīt ūdeņraža infrastruktūras izveidošanu
nacionālā līmenī.
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