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Kort beskrivelse
Gjennomføring av et forprosjekt for å danne grunnlag for produksjon av biometanol basert på
restråstoff fra skogbrukets næringskjede og annet biologisk materiale.
Forprosjektet inkluderer opparbeiding av administrasjon/team, etablere nettside, arbeid med
søkeprosesser, avklaring av forskjellige forhold knyttet til kommunens reguleringsplaner, opparbeiding
av tomt og oppfølging av FoU-prosjekt med SINTEF ifm validering av teknologi.
Prosjektbeskrivelse. NB! Husk å beskrive og svare på det kriteriene etterspør!
I denne fasen av utviklingen jobber vi med avklaring av 1. marked, 2. teknologi og 3. realiserbarhet.
1. MARKED
Vi har inngått intensjonsavtaler med en rekke større aktører nedstrøms, innen både transport,
maritim og marin sektor samt kjemisk industri.
Bærekraftig metanol / biometanol kan være løsningen på transportsektorens store utslipp. Utgjør på
mange måter «the missing link» for umiddelbart å kunne ta i bruk grønn hydrogen.
Biometanol kan også benyttes i de fleste applikasjoner innenfor både maritim og marin sektor.
I tillegg er metanol ett ut av 4 essensielle basisprodukter inn mot kjemisk industri, og som danner
grunnlag for en hel rekke produkter som verden er avhengig av.
Med disse intensjonsavtaler i bunn anser vi markedsrisiko som begrenset.
2. TEKNOLOGI
Når det gjelder teknologien har vi inngått et samarbeid med SINTEF Energi AS, og er i ferd med å
starte en forprosjekt medfinansiert av Forskningsrådet sitt FORREGION-program. Vår viktigste
teknologisamarbeidspartner Cortus Energy AB deltar også i dette prosjektet
3. REALISERBARHET
Gjennom dette forprosjektet som vi søker støtte til ønsker vi å avdekke alle forhold knyttet til den
praktiske realiseringen av produksjonsanlegget på Øyer. Dette inkluderer det å gjennomføre
forhandlinger om kjøp av tomt, avklare forskjellige forhold knyttet til kommunens reguleringsplaner
m.m., og gjennomføre risikoanalyser og lage tiltaksplan for å tilfredsstille alle krav i DSB`s forskrifter.
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I forprosjektet skal vi utarbeide grunnlag for forprosjektering, godkjenninger og sikkerhetsstilling av
alle regulatoriske forhold - hele prosjektperioden.
Vi skal utarbeide situasjonsplan, sikkerhetssoner, byggetegninger, kapasitetsoversikter hva angår
lagring av gasser og væsker for vurdering og godkjennelse opp mot storylukkesforskriften og
byggregulatoriske forhold - hele prosjektperioden.
Til slutt skal vi etablere grunnlag for prosjekt og finansieringsplan for fase 1 (altså neste fase).
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Prosjektleder Glocal Green Innlandet AS
trond@glocalgreen.com

Prosjektbeskrivelse
Bakgrunn
Verden står overfor et paradigme-skifte som innebærer at vi må bevege oss fra produkter og energi
av fossil opprinnelse til bærekraftige erstatninger. Samtidig en samlet befolkningsvekst og økende
energibehov. Skal vi nå de vedtatte målene om reduksjon i klimagassene må det rettes stor fokus på
utvikling, implementering og samhandling i forhold til nullutslipps-løsninger.
Klimagassutslipp kommer fra både material- og energisektoren. Dette innebærer å finne bærekraftige
erstatninger både for kjemisk industri og transportsektoren.
Ett av de produkt som står sentralt i denne sammenheng er metanol.
Glocal Green er en ny aktør som nå planlegger flere lokale anlegg i Norge for produksjon og salg av
bærekraftig metanol – nærmere bestemt biometanol. Konseptet innebærer å utnytte lokalt
tilgjengelig biologisk restavfall til fremstilling av biometanol og grønt hydrogen.
Konseptet og produktet biometanol har noen praktiske og økonomiske egenskaper som er suverene
for å komme i gang med rask implementering.
Bærekraftig metanol er både biometanol og e-metanol produsert av sirkulært fornybart karbon.
Kildene her er biologisk fornybart materiale eller karbon fra forbrenning av biologisk materiale. Dette
kan være alt fra restråstoffer fra skogs- og trelastindustrien, landbruket, akvakulturnæringen eller
offentlige sorterings- og forbrenningsanlegg.
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Glocal Green sitt konsept gir grunnlag for bærekraftige varestrømmer med rasjonell tilretteleggelse og
utnyttelse av en faktisk stor ressurs til grønne produkter og energi. Dette vil kunne bidra sterkt til
erstatning for og utfasing av de fossile alternativene.
BIOMETANIOL
Bærekraftig metanol har identisk kjemisk sammensetning med «tradisjonell» fossil metanol - CH3OH.
Dagens globale produksjon av metanol er ca. 100 millioner tonn og består nesten utelukkende av
fossil metanol. Gjennom en etablert global infrastruktur og distribusjon går det meste i dag til kjemisk
industri hvor metanol er essensielt som innsatsfaktor for en mengde andre stoffer og produkter som
verden er avhengig av. Dette kan bare erstattes av bærekraftig metanol.
MARKED
Bidraget fra fornybar metanol til en bærekraftig fremtid indikerer et samlet behov i 2050 på hele 500
millioner tonn. Flere land og industrigrener har de siste årene lansert store satsinger på bruk av
karbonnøytral metanol for sine nye grønne energisystem. Blant våre naboland kan vi nevne Danmark
med Mærsk sin tunge satsing, Stena Line i Sverige og flere maritime aktører i for eksempel Nederland
og Tyskland. Det samme gjelder for Asia med viktige skipsnasjoner som Sør-Korea, Kina og Singapore.
Kjemisk industri i Europa, med BASF i spissen, satser også tungt på karbonnøytral metanol som
innsatsfaktor til produksjon av mellomprodukter og en lang rekke plastbaserte materialer, lim og
andre stoff som vi alle omgir oss med i det daglige.
I Norge har bl.a. Statkraft og Equinor med partnere satt e-metanol på sine teknologikart for tiden
frem mot 2030.
TEAM OG PRODUKSJONSTEKNOLOGI
Produksjon av biometanolen bygger på kjent teknologi som skaleres og settes sammen på en ny måte.
Glocal Green er en «first mover» på området. Det gjennomføres nå et prosjekt sammen med Sintef
og aktuelle andre fagmiljøer og teknologileverandører for å få et teoretisk tekno/økonomisk proof of
concept. Dette prosjektet er en del av vårt samlede forprosjekt frem mot produksjonsstart i 2024.
Bak Glocal Green står et faglig sterkt team med lang erfaring fra råstoffsiden, finans, kjemi og det
grønne markedet. For den kommende prosjektfasen og daglig drift ønsker selskapet nå å tilsette CTO
og CFO.
ØKONOMI OG EFFEKTIVITET
Selve produksjonsenheten, sammen med den øvrige effektive verdikjede, gir konkurransekraft i begge
ender. Det blir viktig å både inneha elastisitet i forhold til en økt råstoffetterspørsel samt det å evne å
konkurrere med alternative ferdigprodukter. Dette er også et uttrykk for konseptet i et ENØKperspektiv, noe som i seg selv underbygger det totale bærekraftaspektet.
Vårt pilot-anlegg skal bygges i Øyer kommune. Det skal oppføres i 3 steg som innebærer ca. 15, 50 og
100% av en samlet produksjon på 100.000 tonn. Et worst case senario vedr. råstoffpriser, capex og
salgspris gir en omsetning på ca. 800 mill og en EBIT hele vegen fra 25 til 40%. I tillegg kommer
omsetning av oksygen som bi-produkt fra produksjonen.
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Byggestart for pilot-anlegget blir ila 2022 med første hele driftsår i 2024. Påfølgende steg 2 og 3 vil ha
sine første hele driftsår hhv 2026 og 2028.
BRUKERTEKNOLOGI MOT TRANSPORTSEKTOR
Bærekraftig metanol ser også ut til å være blant de beste erstatningene for fossilt brensel for de fleste
bruksområder innen energi- og transportsektoren. Grønt hydrogen står sentral inn i fremtiden, og
metanol - i sin flytende form ved normalt trykk og temperatur – fremstår som en stadig mer attraktiv
bærer av grønt hydrogen.
Til bruk som drivstoff gir metanolen mange muligheter. Enten direkte eller som dual-fuel i
forbrenningsmotorer eller ved at den reformeres om bord til hydrogen som igjen kan benyttes som
enten pilot-fuel for andre drivstoff eller direkte i forbrenningsmotorer eller brenselsceller, og da i
kombinasjon med CO2-fangstanlegg. Fangst, og gjenbruk av denne allerede grønne CO2 vil ikke bare
gi et negativt CO2-regnskap men innebærer et formidabelt miljøtiltak. All denne bruker-teknologi
finnes.
Et helt sentralt forhold er at hydrogenmengden fra metanol for bruk på en forbrenningsmotor eller
brenselscelle utgjør 2,1 ganger mer enn fra flytende hydrogen. Noe annet av vesentlig betydning er at
hydrogenet fra metanolen frigis først på brukerstedet og risikoaspektet er med det nærmest eliminert.
Med dette kan metanolen representere en lenge etterlengtet leveringsmulighet for hydrogen.
Dette sørger for en forutsigbarhet og fleksibilitet som gjør metanol til en attraktiv og teknoøkonomisk trygg løsning blant ulike aktører i maritim sektor. Metanol kan innfri det «fuel flex»-krav
som stilles.
Utviklingen skjer fort, og det er i dag flere titalls skip på verdensbasis planlagt for metanoldrift satt i
bestilling blant flere toneangivende internasjonale rederier. Dette er bare begynnelsen og disse drar i
gang det som blir et nytt verdensomspennende drivstoffmarked for bærekraftig metanol – et marked
som Norge – som en sentral skipsnasjon – og som produsent - må forberede seg til å bli en del av.
HÅNDTERING OG USIKKERHET
Metanol er mye enklere og rimeligere å håndtere, transportere og fylle enn de andre aktuelle
hydrogenbærerne. I tillegg har metanol mye høyere volumeffektivitet og kan i sin flytende form fylles
i tradisjonelle skott-bygde drivstofftanker i skip. Dette gjør også metanol til den klare vinner hva
«retrofit» angår. Alt-i-alt store fordeler både for miljøet og økonomien.
KONKURRENTER
Inn mot kjemisk industri har bærekraftig metanol ingen andre konkurrenter enn fossil metanol.
Ren biometanol har sine kostnadsmessige fordeler mot e-metanol (fangst av CO2 + H2 fra elektrolyse)
hvor produksjonskostnad i det nære bilde tilsier NOK 10-12,-/kg.
Ammoniakk er en svært giftig gass som krever andre lagrings- og sikkerhetsgrep og som har et
kostnadsbilde noe i overkant av biometanol.
I forhold til hydrogen, som gass eller i flytende form, har biometanol bare en brøkdel av de samlede
produksjons- og distribusjonskostnader.
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Effektmål
Effektmål med forprosjektet er å få etablert grunnlaget for fase 1 i etableringen av et
produksjonsanlegg for bioetanol med 6MW kapasitet på Øyer.
Effektmål er:
- redusert usikkerhet knyttet til egnethet av tomt
- økt innsikt i det som skal til for å møte kravene til ulykkesforskriften
Resultatmål
Grunnlag for finansiering av fase 1, som er etablering av 6MW kapasitet på Øyer.
Resultatmål er:
1. Utarbeidet grunnlag for forprosjektering, godkjenninger og sikkerhetsstilling av alle regulatoriske
forhold.
2. Utarbeidelse av situasjonsplan, sikkerhetssoner, byggetegninger, kapasitetsoversikter hva angår
lagring av gasser og væsker for vurdering og godkjennelse opp mot storylukkesforskriften og
byggregulatoriske forhold mot en samlet ramme for produksjon av ca. 100.000 tonn bio-metanol
3. etablere grunnlag for prosjekt og finansieringsplan for fase 1
Måleindikatorer
Målet er å ferdigstille grunnlaget for videre arbeid og finansiering av fase 1
Aktiviteter
1. Utarbeidet grunnlag for forprosjektering, godkjenninger og sikkerhetsstilling av alle regulatoriske
forhold
2. Utarbeidelse av situasjonsplan, sikkerhetssoner, byggetegninger, kapasitetsoversikter hva angår
lagring av gasser og væsker for vurdering og godkjennelse opp mot storylukkesforskriften og
byggregulatoriske forhold mot en samlet ramme for produksjon av ca. 100.000 tonn bio-metanol
3. etablere grunnlag for prosjekt og finansieringsplan for fase 1
Målgrupper
Det er definert flere målgrupper for Glocal Green Innlandet, både nedstrøms og oppstrøms.
Nedstrøms:
1. Energisektoren - Transport
Bærekraftig metanol / biometanol kan være løsningen på transportsektorens store utslipp. Utgjør på
mange måter «the missing link» for umiddelbart å kunne ta i bruk grønn hydrogen.
2. Energisektoren - maritim
Biometanol kan benyttes i de fleste applikasjoner innenfor både maritim og marin sektor.
3. Materialsektoren - kjemisk industri
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Metanol er ett ut av 4 essensielle basisprodukter inn mot kjemisk industri, og som danner grunnlag
for en hel rekke produkter som verden er avhengig av.
Et stort behov og vekst vil måtte erstattes av grønn metanol, herunder biometanol.
Det er inngått intensjonsavtalen med aktører innenfor gruppe 1 og 3.
Oppstrøms:
1. Avfall fra skog- og sagbruk
2. Lakseslam
3. Rivningsvirke
Forankring
Glocal Green Innlandet AS er et nyetablert selskap som er etablert for å realisere ambisjon om
biometanolproduksjon fra skogen. For å realisere prosjektet må vi tilegne oss kunnskap om
delteknologier fra de ulike domener, og avklare de ulike organisatoriske og driftsmessige forhold
knyttet til utvikling og drift av et anlegg som planlegges etablert i Øyer.
Så vidt bedriften kjenner til er det ikke utviklet tilsvarende anlegg i verden.
Det er utviklingsarbeidet i forprosjektet som er nødvendig for å komme oss til fase 1. Forprosjektet er
således veldig sterk forankret i bedriften.
Prosjektorganisering
Selskapet har i dag 3 «ansatte»;
Daglig leder Trond Kalstad - daglig leder, deltid. Så langt ulønnet arbeid.
Prosjektleder og styreleder Dag N. Ryste – fulltid. Så langt ulønnet arbeid.
Kommunikasjonsansvarlig Kristian Vik, 20% management for hire fra Doxacom AS.
Prosjektet ledes og driftes av styreleder Dag N. Ryste.
Samarbeidspartnere
Skåppå AS bidrar med bedrifts-, prosjekt- og finansieringsrådgivning. Det er inngått avtale med
Skåppå v/ Martin Stok om bistand til prosjektutvikling gjennom deres inkubatorprogram.
Tids-/milepælsplan
Startdato: 15.12.2021 Sluttdato: 31.03.2022 Milepælsplan vedlagt søknad: Nei
Aktivitet 1. Utarbeide grunnlag for forprosjektering, godkjenninger og sikkerhetsstilling av alle
regulatoriske forhold - hele prosjektperiode
Aktivitet 2. Utarbeide situasjonsplan, sikkerhetssoner, byggetegninger, kapasitetsoversikter hva angår
lagring av gasser og væsker for vurdering og godkjennelse opp mot storylukkesforskriften og
byggregulatoriske forhold - hele prosjektperiode
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3. etablere grunnlag for prosjekt og finansieringsplan for fase 1 - fra 15.01.2022 og utover
prosjektperiode

Kostnad-/finansieringsplan
Mottatt offentlig støtte tidligere:Ja
Det er søkt om midler til et samarbeidsprosjekt med SINTEF Energi AS gjennom
Forskningsrådsprogrammet Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION). Søknaden er
under behandling.

Morselskapet Glocal Green AS har fått landsdekkende etablerertilskudd fra Innovasjon Norge
9.12.2020 a kr 150.000
Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei

Kostnadsplan
Tittel

2021

2022

2023

2024

2025

SUM

Bistand Energiråd AS
Bistand Skåppå
Eget arbeid (lønn)

50 000
30 000
120 000

50 000
30 000
120 000

Sum kostnad

200 000

200 000

Finansieringsplan
Tittel

2021

2022

2023

2024

2025

SUM

*Søknadsbeløp
Egenfinansiering

100 000
100 000

100 000
100 000

Sum finansiering

200 000

200 000

Geografi
3440-Øyer

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

Glocal Green - Forretningsplan norsk rev. 30112021.pdf
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