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Søknad om midlar til utgreiing: Hydrogen til asfaltproduksjon
Bakgrunn
Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å vurdere energiprosessar der fossil
energi kan bli erstatta av hydrogen. Eksempel er fylkeskommunens deltaking i
utviklinga av Noregs første hydrogenferje, og pådrivar-rolla for hydrogensatsing på
Raumabanen. Fylkeskommunen deltar også i interreg prosjektet «Green Passenger
Transport in Rural Areas», der vi ser på moglegheiter for produksjon av hydrogen
frå vindparken på Smøla.
No ønskjer fylkeskommunen å vurdere om hydrogen kan vere eigna for
asfaltproduksjon. Forbrenning av fossil energi gir store CO2 utslepp.
Årleg blir det produsert om lag 8 mill. tonn asfalt, frå ca. 90 fabrikkar i Norge. Det
er tre store produsentar som dominerer i Noreg: Veidekke, YIT og NCC. Veidekke er
størst og produserer ca. 2,5 mill. tonn asfalt per år. Veidekke har to store anlegg i
Møre og Romsdal, eit på Husøya i Kristiansund og eit på Bingsa i Ålesund.
Asfaltproduksjon krev mykje energi. Prosessen skjer ved å blande steinmateriale og
bitumen og varme dette opp til høg temperatur, normalt 150 - 170 °C, avhengig av
type asfalt. Om lag halvparten av den tilførte produksjonsenergien går med til å
fordampe vatnet i steinmassane, mens litt under halvparten går til å varme opp
steinen. Det er naturgass og petroleumsgass som hovudsakleg blir brukt som
brenngass i asfaltproduksjonen.
Eksempel viser at for å produsere eitt tonn asfalt, blir det brent 5,5 kg naturgass,
som gir eit utslepp på ca. 15,5 kg CO2. (Forbrenning av 1 kg naturgass gir 2,8 kg
CO2). Ved reasfaltering av vei trengs ca 600-700 tonn asfalt/km.
Veidekke Industri AS søker støtte til ei moglegheitsstudie for bruk av hydrogen som
energiberar til asfaltproduksjon. Veidekke Industri jobbar intensivt med å redusere
klimagassutslepp frå verksemda, der produksjon av asfalt står for dei største
klimagassutsleppa.
For å redusere utseippa ønskjer Veidekke å sjå på hydrogen som mogleg
energiberar.
Resultatmål: Redusere klimautslepp til eit minimum og helst ned til null gjennom å
endre energiberar frå fossile brennmedia til hydrogen.
Måleindikatorar: CO2 ekvivalentar pr produserte tonn
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Vurdering
Dette er eit prosjekt som kan ha stor relevans for vidareutvikling av ei verdikjede
for hydrogen i Møre og Romsdal. Dersom prosjektet viser seg å vere lønsamt, kan
det bane veg for bruk av hydrogen på andre område. Det er eit politisk ønske om å
få til pilotprosjekt på produksjon og bruk av hydrogen i fylket, og dette prosjektet
kan vise veg. Ei av utfordringane med hydrogenproduksjon er gjerne at brukar av
tilstrekkeleg stor mengde hydrogen manglar, og i dette prosjekt finns
forutsetningar for å få til sikker bruker av hydrogen, samtidig som det blir lagt eit
grunnlag for lønsam produksjon av hydrogen. Fylkeskommunen si støtte gjer at
prosjektet blir gjennomført, og at informasjonen blir offentleg tilgjengelig for alle
som ønsker å satse på ein del av verdikjeda til hydrogen.
Møre og Romsdal fylkeskommune arbeider både for verdiskaping i regionen og for
reduksjon av klimagassutslepp. Vediskaping kan skje gjennom konkurransedyktig
produksjon av asfalt og bidra til reduserte punktutslepp av CO2. Det kan også trigge
produksjonsstart av hydrogen og bidra til verdiskaping både frå «innestengd»
fornybar energiproduksjon men også frå reformering av naturgass der målsettinga
er å ta vare på CO2 for lagring.
Fylkeskommunen har jobba lenge med å få til hydrogenproduksjon i fylket. Det er
viktig å få ein stor næringsrepresentant med på laget, som på vegner av næringa
ønsker å bidra inn i eit slikt prosjekt. Ein stor aktør med solid prosesskompetanse
styrker gjennomføringsevna. Dette er noko som styrkar søknaden og aukar nivået
på utgreiinga. Det er svært positivt at Veidekke vil gå inn med stor eigeninnsats for
å bli ein pilot for nærare utgreiing av moglegheitene.
Hydrogen har aldri blitt brukt i asfaltproduksjon, men fylkeskommunen meiner det
kan vere eit interessant CO2 fritt alternativ.
I Møre og Romsdal har vi eit potensial for hydrogenproduksjon gjennom utnytting
av innestengd kraft (vatn og vind) og vi har to av Noregs fem ilandføringsstadar for
naturgass (Nyhamna og Tjeldbergodden).
Auka bruk av hydrogen vil kunna bidra til å utvikle ny næringsverksemd i regionen
vår, innanfor heile hydrogen-verdikjeda. Ei ny næring som naturlegvis treng
brukarar av hydrogen for å kunna realiserast.

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å bidra til at regionen vår tar del i denne
utviklinga. Vi ønsker her å posisjonere oss industrielt, og bidra til utvikling av ny
næringsverksemd ut frå dei naturgitte fordelane våre.
Norsk olje og gass skriv følgjande i samandraget sitt i miljørapport frå 2018:
«CO2-fangst og lagring (CCS) er avgjørende for å nå ambisjonene satt i Parisavtalen. I Norge har regjeringen en ambisjon om å realisere fullskala CO2håndteringsanlegg innen 2022. De norske prosjektene er avgjørende for å redusere
utslipp fra norsk landbasert industri, og representerer et stort industrielt potensiale
for Norge som nasjon. Sintef utarbeidet rapporten "Industrielle muligheter og
arbeidsplasser ved CO2-håndtering i Norge" våren 2018. I rapporten viser Sintef
potensialet for verdiskaping og arbeidsplasser ved å investere i CCS-infrastruktur i
Norge. Med CO2-lager kan naturgassen selges som utslippsfri hydrogen,
prosessindustrien på land kan sikres og utvikles mot et lavutslippssamfunn og
lagring av CO2 fra industrielle kilder i Europa vil representere en ny
forretningsmulighet for petroleumsselskaper på norsk sokkel.»
https://www.norog.no/globalassets/dokumenter/miljo/miljorapporter/miljorapportkorrigert.pdf
Skal vi vidareutvikle ein hydrogenproduksjonsindustri i Noreg, treng vi brukarar av
hydrogenet. For produksjon av hydrogen ligg Møre og Romsdal godt til rette med
gassmottaksanlegga på Nyhamna og Tjeldbergodden. I tillegg har vi fleire plassar
med potensiale for fornybar produksjon av hydrogen frå, til dømes, vatn og vind.
Fylkeskommunen er derfor, ut frå eit strategisk perspektiv, svært interessert i å
avdekke og greie ut moglege hydrogenbrukarar som kan bidra til å utvikle
hydrogenindustri i regionen.
Sjå allereie utførte utgreiingar innan hydrogen på våre websider
https://mrfylke.no/for-deg-som-jobbar-med-naeringsutvikling-og-forsking/energi
Vurdering av offentlig støtte og EØS regelverk:
Vurdering er gjort og støtta er vurdert som lovleg gjennom å bruke gruppeunntaket
«Bagatellmessig støtte» som ikkje overskrider maksimalt beløp.
Forslag til vedtak:
1. Møre og Romsdal fylkeskommune løyver Veidekke Industri AS eit tilskot frå
Tiltaksfondet, på inntil 750 000 kroner til «Mulighetsstudie for bruk av
hydrogen som energibærer til asfaltproduksjon».
2.

Tilskotet er avgrensa til 50 prosent av totale kostnader på 1 500 000 kroner,
og er gitt på vilkår av fullfinansiering.
Ottar Brage Guttelvik
fylkeskommunedirektør
Bergljot Landstad
regional- og næringssjef

