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Grønt hydrogen – lokal verdiskapning og konkrete prosjekter 



Hydrogen løfter Norges småkraftpotensiale

• Grønt hydrogen representerer stort 

verdiskapingspotensial 

• Samarbeidsavtalen sikrer tilgang til kraft fra mer 

enn 200 småkraftanlegg i Norge og Sverige.

• Småkraft og SKL har en betydelig portefølje av 

fornybar strømproduksjon

• HYDS har utviklet skalerbare løsninger for 

lokalprodusert grønn hydrogen 

• Produksjonsutstyr og løsninger er tilpasset 

ulike behov

• Kan enkelt skaleres opp fra små anlegg på 

noen hundre KW til store anlegg på flere 

titalls MW.



Hydrogen løfter Norges småkraftpotensiale

– Et samarbeid mellom selskapene gjør at vi kan 

plassere oss mer direkte i markedet, og over store 

deler av landet. I tillegg til å utnytte eksisterende 

småkraftproduksjon, åpner samarbeidet også for 

realisering av småkraftprosjekter som har ligget «på 

vent» med manglende nettilknytning.

Terje Vedeler, adm. direktør i Småkraft.



Hydrogen løfter Norges småkraftpotensiale

– Regjeringen har tydelig uttrykt forventninger om at Norge skal ta 

på seg ledertrøyen i hydrogensatsingen. Samarbeidet mellom 

Småkraft, SKL og HYDS er et svar på denne oppfordringen og 

forventningen.

Thor Henrik W. Hagen, adm. direktør i HYDS

– For SKL er dette samarbeidet en bekreftelse på at vi ønsker å 

satse på hydrogen. Etableringen av HYDS i 2021 som vi eier 

sammen med Liquiline, og samarbeidet vi nå etablerer med 

Småkraft, gir oss en unik mulighet til å utnytte potensialet som 

småkraftverk representerer. Vi har stor tro på kortreist lokalprodusert 

hydrogen, og med Småkraft med på laget kan vi nå etablere 

hydrogenproduksjon over hele landet.

John Martin Mjånes adm. direktør i SKL



Hydrogen Solutions

Våre ambisjoner

• Totalleverandør innenfor 
hydrogen – maritimt fokus og   
framoverlente i forhold til å 
utnytte innestengt kraft

• Trygge kostnadseffektive 
løsninger – gjennomføringsevne

• Skalerbar produksjon – utprøvd 
teknologi

• To anlegg under bygging, og   
flere nye prosjekter under     
utvikling

https://skl.as/
https://liquiline.no/


Hydrogen Solutions

Vår historie

Viktige historiske milepæler

2012

2019
Liquiline inngår 

partneravale med Green 

Hydrogen Systems

2021
HYDS etablert

Q4 2022
Første hydrogenanlegget 

ferdigstilles på Stord

Q3 2022
Kontrakt på vårt andre 

produksjonsanlegg signert med 

Dalane Energi i Egersund 

Start-up i 2023

Eiere involvert i 

hydrogenprosjekt

2021

Styrking av organisasjonen/ 

rekruttering av  nøkkelpersonell

Joint Venture – Dalane Hydrogen

Q1 2022

Joint Venture – Stord Hydrogen

ENOVA pre-prosjekt Hydrogen HUB, 

Egersund

Strategiske partnerskap: 

Småkraft, GenH2

Q2 2022

Q2 2022
Liquiline blir et heleid

datterselskap av HYDS

Videre i Veidekke konkurransen



Hydrogen Solutions

Lokalprodusert og skalerbar grønn hydrogen

• Redusert kost 

• Redusert transport og 
logistikk – herunder også 
reduserte utslipp

• Redusert risiko, økt 
sikkerhet

• Produksjon og bunkring på 
same lokasjon

• Lokal verdiskapning og  
bruk av innestengt kraft

Fornybar energi Elektrolyse Distribution Kunde    

Fornybar energi Elektrolyse Kunde    
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Hydrogen Solutions

Verdikjeden



Hydrogen Solutions

Demand for green hydrogen is surging



Hydrogen Solutions

HyProvide®

HyProvide® A - Series HyProvide® X - Series

For prosjekt

opp til 4 MW

For prosjekt

fra 4 MW



Hydrogen Solutions

Stord Hydrogen 
- Layout

Kapasitet: 

• Fase 1: 0.86 MW = 388 [kg H2/dag] – Q4 2022

• Fase 2: Småskala produksjon av ammoniakk og     

småskala flytendegjøring av hydrogen



Hydrogen Solutions

Dalane Hydrogen • Fase 1: 0.86 - 6 MW = 388 - 2500 kg/dag (H2) – H1 2023 (CH2) 

• Fase 2: 20 MW = 7500 – 10 000 kg/dag (H2) – Q4 2025 (CH2 og LH2)

• Fase 3: 100 – 150 MW = ca. 300 t/dag (NH3) – 2027/28



Hydrogen Solutions

HYDS´s andre prosjekter  

Innovasjon 

Norge/ENOVA

Småskala 

ammoniakk

Småskala

flytendegjørin
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Åkrafjorden
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Capacity: 1 MW

Posibility: 6 MW 

Energy carrier: CH2

FID: Taken

Production: Q2-2022

Partners: Alltec Services, 

Greenstat ASA

Capacity: 1 MW

Posibility: 6 MW 

Energy carrier: CH2

FID: Q1-2022

Production: Q1-2023

Partners: Dalane Energi AS, 

Egersund Næring og Havn

Capacity: 15 MW

Posibility: 30 MW 

Energy carrier: CH2 (LH2)

FID: Q2-2022

Production: Q2-2025

Partners: Sembcorp Marine, 

SKL, HYDS, Local investor, 

Financial investor

Capacity: 1,5 MW

Posibility: 3 MW 

Energy carrier: CH2

FID: Q4-2022

Production: Q4-2024

Partners: 100% HYDS

Capacity: 1,5 MW

Posibility: 3 MW 

Energy carrier: 

FID: 

Production: Q2-2022

Partners: Alltec Services, 

Greenstat ASA

Layout decided, process 

with filling solution and 

compressor

Agreements with SE in 

progress

Offtake agreement with 

Westgass Hydrogen in 

progress

Aragon and Safetec will 

be part in project from 

16.3.22

Dalane Hydrogen to be 

established. Documents 

signed. 800 TNOK to be 

paid in capital in medio 

April

Application for Hydrogen 

Hub in process – Nordic 

Innovator to be part

PO set for electrolyzer

from GHS

In process of signing 

Tellnes on Friday 18th

Concept under 

development due to 

changes to CH2

In proses with Bodø 

Municipality regarding

regulation – Multiconsult 

supporting

Concept priced and 

contracts to be set for 

tender Q1-2022

Securing financing and 

cruical vendor contracts 

Delay in project Ulla Førre support for 

preface project recieved

Setting organization for 

concept development

Looking into EU-project



Småkraft sin rolle

• Benytte våre eksisterende kraftverk til å levere 

strøm til hydrogenfabrikker 

• Kombinasjon hydrogen/nett

• Ønsker å bygge nye kraftverk med 

utgangspunkt i langtidskontrakter med 

hydrogenprodusenter

• Skal ikke eie hydrogenfabrikker, kun 

strømleverandør

• God dialog med grunneiere og lokal tilhørighet



Hydrogen – gir mulighet for flere småkraftprosjekter

• Flere konsesjoner er utgått på tid pga. 

manglende nett – totalt 850 GWh (ref. NVE)

• Flere av disse kunne vært realisert med 

utgangspunkt i Hydrogenproduksjon eller i 

kombinasjon med leveranse på nett

• Flere prosjekter er ikke konsesjonssøkt pga. 

manglende nett

• Mulighet for «magasineffekt» ved produksjon 

av hydrogen

• Verdifullt tilskudd  - ny fornybar energi

• Gir viktig lokal verdiskapning



Hydrogen – gir mulighet for flere småkraftprosjekter

• Forutsetninger

• Nærhet til infrastruktur – vei/kai

• Lokal etterspørsel etter hydrogen

• Brukere av hydrogen

• Industri

• Tungtransport

• Maritim næring

• Anleggsbransjen

• Vi jobber med flere konkrete kraftprosjekter 

hvor hydrogen er aktuelt


