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Tirsdag 2. november 2021

Fakta.
Hva er blått
hydrogen?

For å forstå hva blå
hydrogen er, må vi først
forstå hva grått hydrogen er.

Grått hydrogen: Omtrent
96 prosent av alt hydrogen vi produserer i dag er
såkalt grått hydrogen, og
kommer fra kull, olje eller
naturgass. Problemet
med grått hydrogen er at
prosessen for å produsere det gir store utslipp.

Det ble en travel dag for
den norske
statsministeren i Glasgow
mandag. Tirsdag skal
Jonas Gahr Støre holde
Norges innlegg på
konferansen.

kan bidra med. Og det at Norge
forblir en troverdig leverandør av
gass fremover, er viktig for Europas energiforsyningssikkerhet,
sier Støre til Aftenposten.
Norsk gass kan også gjøres om
til blått hydrogen, som er en fornybar energikilde, om man lykkes med karbonfangst og lagring.
Må ha fokus på løsninger. Både
Støre og Barth Eide la vekt på at
verden må ha mer fokus på løsninger. Og på partnerskap mellom politikere, miljøbevegelsen
og næringslivet.
– Det er litt «den norske model-

len» på klima, sa Støre.
Det var derfor ikke tilfeldig at
den norske statsministeren valgte
å bruke tid på Bellonas stand på
klimakonferansen. Der var også
Aker Horizons representert. Selskapet ledes av Kjell Inge Røkkes
sønn, Kristian Røkke. Selskapet
har i flere år drevet Sahara Forest
Project, som investerer i selskaper innen grønn energi og lokale
arbeidsplasser.
Må kjempe for karbonfangst.
Forrige uke publiserte den britiske allmennkringkasteren BBC
en artikkel om lands innspill til
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Blått hydrogen: Produksjon av blått hydrogen tar
i likhet med grått hydrogen i bruk kull, olje eller
naturgass, men på en
måte som i prinsippet
ikke fører til utslipp. Det
betyr at man i prosessen
hvor naturgass reagerer
med eksempelvis damp
og oksygen skiller ut
CO₂-gassen som produseres. Hydrogenet kan
man da bruke på samme
måte som grønt eller
grått hydrogen, men man
må sikre at CO₂-en blir
transportert og returnert
til der den kom fra. I
Norge betyr det under
havbunnen på kontinentalsokkelen.
Kilde: Sintef

❝

Norsk gass er en
del av
løsningen, ikke
problemet
Statsminister Jonas Gahr
Støre

U 30 000 delegater, politikere og pressefolk er tilstede på det

store klimatoppmøtet i Glasgow. Det var vanskelig å holde avstand,
noe også mange ga uttrykk for på twitter og sosiale medier utover
dagen.

U Det var mange dommedagsprofetier under klimamøtets første

dag. Både Boris Johnson og FN-sjef António Guterres advarte mot
ikke å handle nå.

klimakonferansen, basert på lekkasjer. Der ble også Norge nevnt.
«Norge argumenterer for at FNs
forskere bør tillate muligheten
for karbonfangst og -lagring som
et mulig verktøy for å redusere
utslippene fra fossilt brensel»,
skrev BBC.
Klima og miljøminister Espen
Barth Eide gikk ut mot artikkelen
og mente den ga et feil bilde av
Norges standpunkt.
Støre sier at Norge må kjempe
for en internasjonal forståelse av
hvor viktig karbonfangst og – lagring er.
– Jeg husker for femten år siden
da Al Gore fikk fredsprisen og var
i Norge. Han og jeg diskuterte
klima i nordområdene. Da var
han fortsatt skeptisk til CO2fangst og -lagring for han trodde
det ville lekke ut. Men Norge kan
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nå dokumentere at de lagrene
under havbunnen er sikre.
Støre ser likevel tegn til at det
internasjonale miljøet i større
grad får øynene opp for karbonfangst og -lagring. Her viser han
spesielt til EU sin klimaplan for
årene fremover, som heter Fit for
55.
– Jeg ser ikke noen klimafremskriving som viser muligheten til
å nå målene hvis ikke man lykkes
med fangst og lagring. Der ligger
det norske konseptet helt i front,
sier Støre.
Tirsdag skal Støre holde Norges
tale på klimatoppmøtet.
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