
00

00

Energi-
Prosess-
System-
-industri

Kombinert med 
-turisme

-landbruk
-kultur
-handel

Vasskraft omdanna til 
verdas reinaste metall
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Industriell verdiskaping - 3 nivå

Metalla vært prosessert til verdens-
ledande system produkt

Næringsforeining for industri og service bedrifter
80 bedrifter - 1250 medarbeidarar
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Industri klyngene 
i Hardanger, 

Sauda, Suldal og 
Kvinnherad

Utvikling av samhandling 
og leverandørkapasitet

Industri & system/service
~14 milliarder pr år

Energi ~6 milliarder pr år

Kommunene

Ullensvang
Kvinnherad

Eidfjord
Fusa
Ulvik
Kvam
Voss
Etne

Sauda
Suldal

Hardanger regionens 
industriomsetning:

✓ >20 milliarder pr.år

✓ Årlig innkjøp vedlikehold/utvikling
✓ ~5 milliarder pr.år

➢ Neste 10 års investeringer 
➢ > 17 milliarder

Mål:
Vekst 20%

-Rekrutteringsbehov

Neste 5 år kan væra 
på mellom 1500 -2000 

personar berre i vår 
bransjegrein

1. Energi

2. Prosess

3. System

FAKTA
Ullensvang Kommune

Ca. 10 milliardar i omsetnad

11000 innbyggjarar

5500 arbeidsplassar

20% vekst neste 10 år

Årleg innkjøp neste 10 åra 
5 milliardar

Trygge og framkomelege vegar 
er essensielle for utviklinga

4. Service

Verdiskapnings ledd

RV 13
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Industri & 
eksport vegane 
er vesentlege 
for utviklinga

Samhandlingsveg 
Øst- vest

Nord – syd

Ubrukeleg vinterstid

20 milliarder

50 -60milliarder



Utvikling av vasskraft, 
prosess- og system 

industri?

-Krysskople teknologiar
samkøyre alle 3 industri 

nivåa

-Bygge feks. 
Systemproduksjon basert 

på Prosessmaterial

-Bruke subsea System 
teknologi og verfts 

kapasitet til å utvikle 
under vass gruvedrift for å 
skaffa råvarer til Prosess

-Auke vidareforedlinga av 
Prosessvarene

med Systemindustrien

Undervanns gruvedrift 

System

Prosess

> 5-10TWH

Olje & Gass

1. Energi

2. Prosess

3. System

Verdiskapnings-
ledd

Olje & Gass

Hydrogen

Prosess

Hydrogen

> 10-30Milliarder

> 2 x Prosessverdi

Vekst 
potensiale

Energi

Energi

Energi

Utvikling

Utvikling

Utvikling

System

System

Industri utvikling - 3 nivåer
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Fastlands-
industriens 
største 
investering

• Boliden utbygging til 7,4 milliardar

• Auke til 350 000 tonn årleg produksjon (80%)

• 1000 personar i bygge periode



Hardanger Hydrogen Hub 
bærekraftig samarbeid mellom fjell og fjord

➢ Mål: Produsere og undervannslagre hydrogen i Sørfjorden for å 
supportere energi, prosess og systemindustrien

✓ Norske bedrifter først ute med ny prosess og system teknologi i Europa 

✓ Tizir støttet av Enova gjennom IPCEI tildeling

✓ Fluorsid støttet av Innovasjon Norge 

✓ TechnipFMC støttet av Innovasjon Norge og Forskningsrådet

➢ Overgangen til hydrogen

➢ Reduksjon av CO2 utslipp fra industrien, 260 000 tonn CO2 per år

➢ Produksjon kan økes betydelig, opp mot 1 milliard årlig

➢ Ny systemteknologi kvalifiseres og gjøres klar for markedet

➢ TechnipFMC tester og kvalifiserer ny norsk undervanns lagringsteknologi

➢ Ny ‘O&G’ leverandørindustri for Norge

➢ Brukes til å lagre overskuddsenergi fra kraftanlegg

➢ Pilotstudier i gang fra 2021 med mål om første produksjon av H2 i 2023, 
med fullskalaproduksjon i 20292-300

Forventet antall primær arbeidsplasser, 
sekundert opp mot 1000

10 Mrd NOK
Forventet CAPEX

Barrierer som må forseres for at Hardanger Hydrogen Hub realiseres:

1. Støtte til tidlige aktører som bidrar til at  teknisk moden teknologi blir 
pilotert og realisert i industriell skala.

2. Tilpasse nasjonal virkemiddelbruk slik at hele verdikjeder kan støttes i 
tidlig fase, for en raskere omstilling. 

Konsortiet

Norges største energi Hub i Tyssedal og Odda



Ny Norsk grønn teknologi
Konvertere råstoff med H2 i stedet for kull og redusere CO2 utslipp

➢ Første jern- og ilmenitt- verk i Europa som utvikler og tester H2 reduksjon av jernmalm

➢ Vil gi formidabel reduksjon av CO2 utslipp med økt bærekraftig produksjon som gevinst

➢ Ny teknologi kan sette standard for andre jernverk fortrinnsvis i Europa

TiZir Titanium & Iron AS – en del av Eramet



Ny Norsk grønn teknologi
Lagre overskuddsenergi med undervanns H2 lager

➢ Tyssedals-lageret (10GWh) lagrer 80 ganger mer energi en Teslas batteribank i Australia

➢ Norsk subsea olje & gass teknologi brukt til hydrogen lagring, med produkter designa og produsert i Norge

➢ Kan brukes som energi buffer, lik dammene og balansere kraftnettet.        

Innestengt kraft 
kan nyttast
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I Kongsberg kommunes industriplan er det

nasjonale ambisjoner:

• En del av løsningen i det grønne skiftet

• Nasjonale omstillingsprogram Kongsbergpiloten

• Bidra til å omstille norsk industri til Industri 4.0

• Samarbeide med og å utvikle norske leverandører

• Hydrogen-Batterier-Autonomi – hele verdikjeden

Samarbeid for å nå målene

Space

Hydrogen

Subsea

Defence

Carparts

Maritime

Autonomy

Batteries

Vi er med å ta nasjonalt ansvar 
i våre satsinger

Aircrafts

Hardanger Hydrogen Hub er viktig for Kongsberg og for å bygge 
opp en nasjonal verdikjede 



Industri & eksport 
veiene

E134 og RV13
er vesentlige for 

utviklingen

Samhandlingsveier 
mellom Oslo & Bergen-
Haugesund-Stavanger–

Sogn & Fjordane

Fylkesordfører og industri: 
Vi vil ha veien gjennom 
Kongsberg og videre vestover!

RV 13



Viktigast for næringsutviklinga:
Sikkerheit
og effektiv framkomelegheit

2 april 2022



Industri klyngene 
i Hardanger, 

Sauda, Suldal og 
Kvinnherad

Omsetningsauke neste 10 år

➢ 1,5-2 milliarder i ny omsetnad
➢ 1,5 – 2,5 TWh nytt kraftforbruk

Sikre og effektive vegar for person og vare transport 
er vesentleg for utviklinga

Behov for å få modul vogntog 
og meir nyttelast ned frå E134 

til Eitrheim og Tyssedal



Utbetrings punkter frå Jøsendal i sør til Bu i nord:

➢ Rassikring og breidding fra Skare bru til Grønsdal, for 
få ned modulvogntog til industrien i Odda

➢ Rassikring ved Lausastein tunellen og Aurskredo

➢ Odda sentrum, mjuke trafikantar

➢ Rassikring og breidding Kvitura, frå Freim krysset til 
Kviturtunellen

➢ Rassikring og breidding fra Stana til Skjelvik (tunell)

➢ Breidding på spesielt trafikkfarlege punkter fra 
Djupevik (Espe) til Kinsarvik

➢ Breidding fra Kinsarvik til Bu, mange og lange strekk
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Spørsmål?

Takk for meg!


