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- H2 på Nordvestlandet
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• Mulighet for næringsutvikling
– Startet med ideen om Raumabanen
– Sterk maritim industriklynge

• Langtransport og transport på sjø har
klimautfordringer
– I Klima og energiplanen til fylkeskommunen står bl.a at utslipp
fra transportsektoren skal reduseres med minst 10% innen 2020
– I handlingsplanene for Klima og energi og Kompetanse og
verdiskaping for 2017 og 2018 er det spesifikke punkt for
hydrogen

BAK GRUNN

Handlingsprogram kompetanse og
verdiskaping 2017 og 2018

BAK GRUNN

Resultatmål for Samferdsel i Klima og energiplanen
BAK GRUNN

NETTVERK

Fylkeskommunalt hydrogen
nettverk –Vestlandet
- felles utfordringer og
muligheter, særlig maritim
transport

Felles strategi godtatt av
Vestlandsrådet 15 februar
2019- NÅ starter jobben!
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Hydrogennettverket på Vestlandet sine målsettninger for samarbeid
1. Behov for hydrogeninfrastruktur på
land/sjø, samt i tilknyting til
pilotprosjekt
2. Den offentlege innkjøparrolla sitt
bidrag til utviklinga
3. Innspel frå næringsliv,
skule/utdanning, FoU-miljø og
anna offentleg forvalting
4. Kompetansestrategi for hydrogen i
samarbeid med næringsliv,
skule/utdanning, FoU-miljø og
anna offentleg forvalting
5. Samarbeid om å auke kunnskap og
kompetanse om hydrogen i
offentleg forvalting

Nasjonalt fylkessamarbeid – fått Klimasatsstøtte; styres av Norsk hydrogenforum

Mål for arbeidet:

•

Gje råd om eit
samanhengande nasjonalt
vegkart for infrastruktur

•

Bidra til planlegging og
finansiering av lokal/regional
infrastruktur

•

Samarbeide om innkjøp og
innfasing av hydrogen i
kollektivtransport

•

Heve kompetansen om
hydrogen i fylkeskommunar
og kommunar, eiga satsing i
den vidaregåande skulen

•

Spre informasjon om
hydrogen som energiberar og
bidra til samfunnsaksept

Transport H2-prosjekt

MRFK
PROSJEKT

• G-PaTRA (Green Passenger Transport in Rural Areas)
– Interreg prosjekt der Smøla er med som case for å utrede muligheten for produksjon
av hydrogen fra vindmøllene og bruk på øya; til ferge, busser og ambulansebåt
• HHH (Hellesylt Hydrogen Hub)
– Stranda kommune sammen med oss og noen andre partner fikk klimasatsmidler til å utrede
muligheten for å produsere hydrogen fra innestengt vannkraft ved Hellesylt til bruk på ferga som
går mellom Hellesylt og Geiranger.
• Pilot –E prosjekt: HYBRIDskip Fiskarstrand
• Raumabanen
– Dialog med samferdselsdepartementet og Alstom (tester hydrogentog i Tyskland)
• Klimasatsprosjekt
– Utslippsfrie drosjer i Møre og Romsdal
– Energistasjoner for utslippsfri transport land/sjø
• Anbud – påvirke muligheten for å ta i bruk hydrogen i kommende fylkeskommunale anbudsprosesser
buss/ferge/hurtigbåt
• Samarbeid kystekspressen: Trondheim – kristiansund – mulighet for produksjon og fylling av
hydrogen langs ruta
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– Interreg prosjekt der Smøla er med som case for å utrede muligheten for produksjon
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– Stranda kommune sammen med oss og noen andre partner fikk klimasatsmidler til å utrede
muligheten for å produsere hydrogen fra innestengt
vannkraft
Workshop neste
uke! ved Hellesylt til bruk på ferga som
går mellom Hellesylt og Geiranger.
20 mars på Carolus i Molde
• Pilot –E prosjekt: HYBRIDskip Fiskarstrand
Se program og meld deg på:
• Raumabanen
https://mrfylke.no/Kalender/
– Dialog med samferdselsdepartementet og (event)/1033934
Alstom (tester hydrogentog i Tyskland)
• Klimasatsprosjekt
– Utslippsfrie drosjer i Møre og Romsdal
– Energistasjoner for utslippsfri transport land/sjø
• Anbud – påvirke muligheten for å ta i bruk hydrogen i kommende fylkeskommunale anbudsprosesser
buss/ferge/hurtigbåt
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Andre H2-prosjekt

MRFK
PROSJEKT

• FCH-JU (Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking)
– En slags intensjonsavtale med flere andre land i Europa der vi har sagt
at vi vil jobbe for å få til hydrogenproduksjon og -bruk i vår region
• SH2IFT
– Stort forskningsrådsprosjekt med mange partnere ledet av SINTEF der man skal
se på sikkerhetsaspekter ved handtering og bruk av hydrogen
• Samarbeid Gävleborgs län
– Mulig nytt samarbeid om å utvikle offentlig transport i distriktet med forskjellige
drivstoff og fremdriftsmåter
• Tjeldbergodden
– Pusher på for større hydrogenproduksjon fra naturgass, dialog med potensielle
storforbruker
• Hydrogen til Asfaltproduksjon?

Utførte Hydrogenutredninger i Møre og Romsdal

Disse ligger ute på våre hjemmesider – i tillegg kommer den purferske Hydrogenstrategien for Vestlandet ☺
Se: https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Energiregion-Moere

• Mulige synergier - Kinder egg?

– Hydrogen, oksygen, varme …
– …med bruk av overskuddskraft ☺

SYNERGIER

Prosjekt på
Vestlandet
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+ Kystekspressen
Smøla – Interregprosjektet G-PaTRA
Tjeldbergodden – Storskala H2 produksjon
Raumabanen på hydrogen

Harøya – Vind energi – H2
Hellesylt – Småkraft – H2ferge
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Vågsøy – Hydrogen fiskebåt
Flora – Hydrogen passagerbåt
Flora – Hydrogen trene og sikkerhetssenter, fyllestasjon
Årdal – Storskala hydrogenproduksjon
Fjaler – Hydrogen fra bølgekraft
Høyanger – O2 og H2 for fiskeoppdrett
Flåm – Hydrogen i turisttransport
Solund - Offgrid system
Bergen – H2 fyllestasjon – ÅPNET!
Bergen – H2 Lux- yacht
Odda – H2 i Tizir sin produksjon
Hjelmeland – SVV Hydrogen ferge

Takk for oppmerksomheten ☺

