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Hun tror
hydrogen
kan bli
redningen
Forskningsmiljøer i
Bergen og Vestland
kniver om en kvart
milliard til nytt
hydrogensenter.
ATLE ANDERSSON
atle.andersson@bt.no

Regjeringen vil opprette et forskningssenter for miljøvennlig
energi (FME) om hydrogen og
ammoniakk.
Det er én av satsingene i det
såkalte veikartet for hydrogen som regjeringen la frem
sammen med energimeldingen
fredag.
Forskningsmiljøer og industriaktører i Bergen og resten
av Vestland fylke kjemper nå
sammen for å vinne kampen
om senteret. Etter det BT får
opplyst, regnes Trondheimsmiljøet som kanskje den argeste
utfordreren.
Det planlagte forskningssenteret vil bli tilført 30 millioner
kroner fra Forskningsrådet årlig,
eller nesten en kvart milliard
kroner i løpet av en åtteårsperiode.
På toppen av dette forplikter
næringsaktører – eller brukerpartnere – seg til å skyte inn et
like stort beløp.

Posisjonerer seg
Det er Universitetet i Bergen
(UiB), NHH, Høgskulen på Vestlandet og forskningsinstituttet
Norce som nå posisjonerer seg.
Det skjer gjennom Energiomstilling Vest.
På energispråket snakker
man om blå hydrogen, som er
skapt av naturgass med fangst
og lagring av klimagassen CO2.
Grønt hydrogen produseres
gjennom elektrolyse der man
bruker elektrisitet fra fornybare
kilder, som vannkraft.
– Alternativ om ti år
Statsminister Erna Solberg sa
under fremleggelsen av energimeldingen at hydrogensatsingen blir viktig for at Norge skal
bli et lavutslippssamfunn i 2050.
– Vi har gode forutsetninger
for å lykkes, sa Solberg.
Hun tror at hydrogen i løpet
av ti år vil være et reelt alternativ
til fossil energi i maritim sektor,
og være modnet som alternativ i
industrien.
Og Vestland er allerede lagt
fremme i hydrogensatsingen,
med planer om hydrogenfabrikker på Kollsnes og Mongstad, i
tillegg til prosjekter ved Tizir i

Daglig leder Charlotte G. Krafft i
Energiomstilling Vest tror et
hydrogensenter på Vestlandet vil
kunne bli en motor for forsterket
samarbeid mellom industri og
akademia.
Tyssedal og satsing på utslippsvennlige hurtigbåter i den maritime industrien.

– Midt i episenteret
– Et forskningssenter for
miljøvennlig energi (FME) på
hydrogen og ammoniakk på
Vestlandet vil befinne seg i episenteret av den grønne omstillingen i Norge, sier daglig leder
Charlotte G. Krafft i Energiomstilling Vest.
Hun sier et senter med utspring i forskningssentrene i
Bergen vil ha en umiddelbar
nærhet til en stor del av Norges
energiproduksjon, skipsfart og
maritim industri, næringer som
allerede står midt i det grønne
skiftet.
Det tror også Høyres stortingsrepresentant Liv Kari Eske
land (H). Den tidligere Stordordføreren mener regionen må
kjenne sin besøkelsestid.
Håper på knallsterk søknad
– Alt ligger til rette for en knallsterk hydrogen-FME-søknad fra
Vestlandet. Vi har bedriftene,
prosjektene, klyngene og sterke
forsknings- og utdanningsmiljøer. Det er på Vestlandet de nye
grønne jobbene vil komme, sier
Eskeland.
– Men det er Forskningsrådet, ikke politikerne, som avgjør
lokalisering av FME-sentre basert på faglige kriterier?
– Ja, men vi som er vestlandspolitikere er opptatt av at utdanningsinstitusjonene i Vestland
nå utnytter muligheten til å
posisjonere seg, sier Eskeland.
Hun får støtte av partikollega
Olve Grotle, som er ordfører i
Sunnfjord og Høyres førstekandidat fra Sogn og Fjordane.

Statsminister Erna Solberg (H) og olje- og energiminister Tina Bru (til v.) har stor på hydrogen som energibærer. Fredag la
– Regionen har et unikt,
sterkt og spennende næringsliv
som satser på alt fra skipsbygging, karbonfangst til batteriutvikling. Et godt samarbeid med
utdanningsinstitusjonene ville
skape merverdi og være bra for
alle parter, sier Grotle.

Sterk faglig bredde
Høyre-kandidatene lister opp
en rekke næringsaktører som
blir sentrale for å vinne kampen
om hydrogensenteret, deriblant
BKK, Corvus Energy, Equinor,
Norwegian Catapult Centre og
CCB – Coast Center Base.

Tre av Høyres stortingskandidater som mener forskningsmiljøer og
næringsaktører i Vestland har alle forutsetninger for å vinne frem i
kampen om nytt forskningssenter for hydrogen og ammoniakk. Fra v. Liv
Kari Eskeland (Hordaland), ungdomskandidat Elias Eide og førstekandiFOTO: ATLE ANDERSSON
dat Olve Grotle (begge Sogn og Fjordane). 
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– Vi trenger mer energi

Statsminister Erna Solberg la frem energimeldingen fredag.
FOTO: TORSTEIN BØE / NTB
'

Det grønne skiftet vil
trolig kreve omstridt
utbygging av kraft og
nett, ifølge regjeringen.
KJETIL MALKENES HOVLAND
kjetil.malkenes.hovland@e24.no

Norge står overfor et stort
skifte når klimautslippene
skal mer enn halveres innen
2030. Norge henger også etter
sine egne mål, med utslipp på
50 millioner tonn i fjor, mens
målet var 48,6 millioner tonn.
Regjeringen har nå utarbeidet Norges første felles
energimelding for både oljebransjen og kraftbransjen.
Det skal sikre en felles plan
for energiomstillingen som
holder faglig mål.
– Dette er en veldig direkte,
industriorientert stortingsmelding, sier statsminister
Erna Solberg (H) til E24.

de frem en stortingsmelding om langsiktig verdiskapning fra norske energiressurser. 
Energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa på UiB sier til
BT at dialogen mellom vestlandspartnerne er godt i gang.
– Vi har en sterk faglig bredde
som dekker mange av aspektene
rundt hydrogensatsing. Dessuten har vi næringsklynger og
en maritim sektor som er svært
aktive i utviklingen av grønn
skipsfart, sier Frøysa.
Hun tror Trondheim og
NTNU-miljøet blir en tøff utfordrer i knivingen om senteret.

Frykter Trondheim
– De vil nok helt sikkert lage et

sterkt konsortium av partnere
og blir nok en hard konkurrent,
sier hun.
Statsminister Erna Solberg
(H) varslet fredag også at det skal
etableres fem knutepunkter og
ett til to produksjonsanlegg for
hydrogen i Norge innen 2025.
De fem hydrogenknutepunktene skal etableres innenfor maritim transport, med mulighet
for tilkobling til langtransport,
opplyser statsministeren.

Kollsnes og Ågotnes
Nøyaktig hvor de skal etableres
er ikke avgjort, men Solberg
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nevnte Kollsnes i Øygarden som
et høyaktuelt alternativ.
Solberg går også inn for ett til
to industriprosjekter med produksjonsanlegg for hydrogen.
I tillegg til satsingen innenfor
maritim sektor og industrien,
er regjeringens ambisjon å etablere fem til ti pilotprosjekter
for utvikling og demonstrasjon
av nye og mer kostnadseffektive
løsninger. Her trakk statsministeren frem prosjekt som allerede
er i gang på Coast Center Base
på Ågotnes som et eksempel,
og som kan få støtte i tiden som
kommer.

– Reindustrialiserer Norge
På en pressekonferanse i Oslo
fredag sa statsministeren at
hun ønsker at olje- og gassbransjen skal fortsette å lete,
selv om en fersk IEA-rapport
sier at nye olje- og gassfelt kan
bli overflødige hvis verden
satser tungt nok på omstilling.
Solberg peker samtidig på
at aktiviteten i norsk olje- og
gassvirksomhet er ventet å
falle over tid. Regjeringen
ønsker derfor at det også skal
skapes nye jobber innen for
eksempel havvind og hydrogen.
Men dette vil kreve at
kraftproduksjonen og nettutbyggingene holder tritt, slik at
kraften kommer dit den skal.
– Vi står egentlig i en tid
hvor vi reindustrialiserer
Norge, sa statsministeren på
pressekonferansen.
På spørsmål fra E24 om at
behovet for omstridt kraft og
nett vil øke, svarer Solberg:
– Vi trenger mer energi.
Hvis vi skal skifte ut fossil
energi, så må vi skifte det
ut med fornybar energi. Det
betyr at vi må ha mer kraft.
Elektrifisering er ett svar. Hydrogen er et annet svar.
Krevende skifte
Det mangler ikke på utfordringer i det grønne skiftet.
Det å nå de ambisiøse
klimamålene vil trolig kreve
kostbare tiltak i industrien,
oljebransjen og husholdningene. Det kan potensielt gi
dyrere flybilletter, strøm og
bensin.
Omleggingen i energibransjen er særlig omstridt:
n Det er ventet økt strømforbruk i oljebransjen, til
elektrifisering av industrien,

til formål som hydrogenproduksjon og batterifabrikker,
og det blir også økt mulighet
for utveksling gjennom utenlandskabler.
n Norge har kraftoverskudd,
men økt bruk av strøm kan
potensielt spise opp overskuddet og bidra til høyere og mer
ustabile strømpriser. Norge vil
trolig likevel ha blant Europas
laveste priser, ifølge energimeldingen
n Økt strømbehov kan også
skape behov for utbygginger
av kraftlinjer og vindkraft på
land og til havs. Dette vil legge
beslag på naturområder, og er
omstridt.

Mer kraft og nett
Regjeringen bekrefter i energimeldingen at det vil være
behov for økt kraft- og nettutbygging for å omstille energiforbruket i Norge og utvikle
nye næringer.
«Meldingen bygger videre
på regjeringens klimaplan for
2021–2030 og viser hvordan
fornybar energi og overføringsnettet legger grunnlaget
for elektrifisering og utfasing
av fossil energi», skriver regjeringen i meldingen.
Flere aktører frykter at
manglende kraftlinjer kan
bremse nye, grønne jobber.
– Vi har et klart mål om at
manglende
nettilknytning
ikke skal stå i veien for nye
arbeidsplasser, sier olje- og
energiminister Tina Bru (H).
Statsstøtte til havvind
Regjeringen åpner i meldingen for å gi statsstøtte til
flytende havvind i området
Utsira Nord. Men dette skal
ikke gi høyere priser på land,
understreker den.
«Det er viktig å hegne om
kraftsystemet på land og at
eventuell fremtidig kraftproduksjon til havs ikke fører
til utilsiktede prisutslag for
forbrukerne», skriver regjeringen.
Havvind vil også kreve tilkoblinger til land med kabler,
enten til Norge, til Europa
eller begge deler. I første
omgang skal aktørene selv
planlegge, bygge og finansiere nettet, skriver de. Men
kostnadene skal ikke dekkes
av nettkundene på land.
«Regjeringen mener det er
de industrielle aktørene, ikke
nettkundene på land, som
skal dekke kostnadene for et
overføringsnett til havs», skriver regjeringen.
E24

Energimeldinga er
for lite ambisiøs
KOMMENTAR

»
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Tina Bru og Erna Solberg la fredag fram «den viktigaste industri- og energimeldinga på fleire tiår». Men den gjer lite for det viktigaste, å få fart på utbygginga av kraftnettet, skriv BT-komFOTO: TORSTEIN BØE / NTB
mentator Hans K. Mjelva. 

Industrien treng meir straum,
regjeringa svarar med eit utval
Kommentator
i Bergens Tidende
hans.mjelva@bt.no

Hans K.
Mjelva
Energimeldinga er for lite
ambisiøs på det som er
viktigast.

F

RAMTIDAS ARBEIDSPLASSAR ER i spel.

Land kjempar mot land, og lands
delar mot landsdelar. Sverige, EU,
USA og andre satsar tungt på rask
utbygging av straumnett.
Det handlar om viktige, framtidige
eksportinntekter frå datasenter, batteri
fabrikkar, hydrogenfabrikkar, prosess
industri og mykje anna.
Ikkje minst er dette viktig for Noreg,
som dei neste tiåra må erstatte fallande
olje- og gassinntekter med anna eksport.
DERFOR HADDE olje- og energiminister Tina

Bru (H) rett då ho omtalte energimel
dinga regjeringa la fram i dag, som «den
viktigaste industri- og energimeldinga på
fleire tiår».
Meldinga slår fast at Noreg har nok

straum, i alle fall ei stund. Problemet er at
straumen ikkje kjem fram dit han trengst.
Som til bergensområdet, der eit titals
store, seriøse industribedrifter ifølgje
BKK har fått avslag på å etablere seg eller
utvide, på grunn av straummangel.
I DAG TEK DET OPP til ti år å få konsesjons

behandla og bygd ei ny kraftlinje, ifølgje
Energi Norge. Ein skulle derfor tru at
regjeringa, i ei melding med tittelen
«Energi til arbeid», kom med storstilte
tiltak for å få fart på utbygginga av nettet,
slik den svenske regjeringa gjorde nyleg.
I staden har regjeringa sett ned eit
utval. Eit hurtigarbeidande utval, rett
nok. Dei skal bruke eitt år på å sjå på «til
tak for å redusere tiden det tar å utvikle
og konsesjonsbehandle nye nettanlegg».
Å endre eit så inngrodd system, krev
kanskje eit utgreiing. Men som adminis
trerande direktør Knut Kroeplien i Energi
Norge seier til E24, må ein parallelt jobbe
for å få fart på utbygginga. Det er ikkje
lenger berre bergensområdet som man
glar straum.
INGEN HAR MEIR MAKT til å gjere noko med

problemet enn Statnett, som har det
overordna ansvaret for å samordne drifta
av kraftsystemet.
Dei styrer etter målet om forsynings
tryggleik. Det viktigaste med straumnet
tet er med andre ord at det sikrar alle
trygg og stabil tilgang på straum.

Folk og bedrifter må spreie
straumforbruket meir ut over
døgnet. Vel og bra, men for område som allereie slit med for lite
straum vil det ikkje vere nok. Der
kjem ein ikkje utanom nye kraftlinjer.
Stabil straumforsyning må sjølvsagt
ligge til grunn. Men kampen om forny
barnæringane gjer at dette ikkje lenger er
nok. Når ein skal prioritere kva linje som
skal byggast først og sist, bør no omsynet
til næringsutvikling telje tungt.
Regjeringa bør derfor, slik BKK-sjef
Jannicke Hilland har tatt til orde for,
endre mandatet til Statnett. Næringsut
vikling bør bli ei hovudprioritering.
Eit hovudpoeng for regjeringa er at
nettet må brukast smartare, noko som
betyr at folk og bedrifter må spreie
straumforbruket meir ut over døgnet.
Vel og bra, men for område som alle
reie slit med for lite straum vil det ikkje
vere nok. Der kjem ein ikkje utanom nye
kraftlinjer.
FØR REGJERINGAS RÅDGJEVARKORPS kastar

seg over tastaturet, må eg skyte inn at det
jo blir bygd ut nett i Noreg. Ganske mykje,
i høve til tidlegare år.
Problemet er berre at fornybarven

dinga skjer svært raskt, og mykje av nettet
i Noreg er gammalt. Enorme summar blir
investert i fornybar kraft og kraftkrev
jande industri. Industrien er i stor grad
internasjonal.
Det ville vore meiningslaust om Noreg
skulle tape kampen om slike arbeidsplas
sar, når vi har eit overskot av billig, forny
bar straum.
NATURVERNARAR KAN HA grunn til å frykte

den nye kraftnettboomen som må kome.
Då statsminister Erna Solberg (H) på
fredagens pressekonferanse vart spurt
om ikkje ho frykta nye monstermastopp
rør, slik hardingane mobiliserte i 2010,
svarte ho at ho trudde haldningane no
er litt endra. At folk ser at vi treng nye
arbeidsplassar.
Inngrepet i den vakre naturen i Har
danger kunne vore unngått, viss kraft
linja frå Sima til Samnanger hadde blitt
lagt langs fjordbotnen.
At det var fullt mogeleg demonstrerte
NorthConnect eit par år seinare, då dei
planla ein kabel frå Sima og ut heile Har
dangerfjorden på veg til Skottland.
Sjø- eller jordkabel kostar meir enn
master. Men det er ein pris fellesskapet
bør betale, slik at ikkje nokon få igjen må
betale for dei mange.
Ved å ta slike omsyn kan ein òg unngå
at den naudsynte utbygginga av straum
nettet blir torpedert av folkeleg mot
stand. Det er verdt nokre kroner ekstra.

