


© NORSK H2 CONFIDENTIAL

FAKTA OM NORSK H2 AS
NORSK H2 - “CARBON FREE GREEN“ HYDROGENPRODUKSJON

Norsk H2 ble etablert som et aksjeselskap i 2016. Norsk H2 er eid av bl.a. Hy2Gen AG (en kombinasjon av 
selskaper og spesialister innen hydrogenforskning, hydrogenproduksjon og markedsføring av grønn energi fra 
Europa). Norsk H2 skal produsere og distribuere grønn «carbon free green» hydrogen.

Norge – en pioner innen vannkraft

Norge er verdens 5. største vannkraftprodusent og er i stand til å tilfredsstille etterspørselen etter energi 
nesten utelukkende ved egen vannkraftproduksjon. Norsk H2 produserer bærekraftig hydrogen fra vannkraft, 
generert i Suldal. Hydrogenet blir produsert for et regionalt, nasjonalt og internasjonalt marked.

Think Big-1, 500 TONN HYDROGEN per måned

I løpet av den første fasen, fra 2020 til 2022, vil produksjonen gradvis øke til over 100 tonn grønn hydrogen pr. 
måned. Etter 2022 har Norsk H2 planer om å øke kapasiteten til 1.500 tonn pr. måned . Norsk H2 har allerede 
en kundebase som vil garantere en betydelig omsetning av produktet.
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GRØNN HYDROGEN
FREMTIDENS ENERGILØSNING

• Norsk H2 utvikler og driver produksjonsanlegg for 
«carbon free green» hydrogen

• Norsk H2 produserer «carbon free green» hydrogen 
via vannelektrolyse der 100% av strømforbruket 
kommer fra fornybare ressurser. 

• Norsk H2 leverer «carbon free green» hydrogen
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GRØNN HYDROGEN
FORDELER FOR INDUSTRI OG TRANSPORT
Industrien bruker i dag mellom 45-50 millioner tonn «grå» hydrogen. Etterspørselen etter hydrogen er økende. 

Grønn hydrogenproduksjon leverer samme kvalitet som tradisjonell hydrogenproduksjon.  Vi kan tilby våre 

kunder fordelen med CO2-nøytral hydrogen, ved bruk av fornybare energikilder i vår produksjon. 
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Tradisjonell industri –

naturgass

Miljøvennlig

transport

Offentlig

transport

Brenselsceller omgjør hydrogen til elektrisitet som 
driver elektriske motorer. Denne teknologien blir i dag 
brukt i både biler og busser. Det planlegges for både 
hydrogenferjer og fly.

CO2-nøytral produksjon -
sparer industrien for 
kostnader med CO2 
avgifter
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TIDSHORISONT- NORSK H2
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2018-2022 2025

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

• Prosjektplanlegging

• Finansiering av fase 2

• Salgsaktiviteter for å sikre 

etterspørsel i fase 2

• Samarbeidsavtaler

• Ombygging av fabrikk til 

produksjonskapasitet på

10 MW + 20 MW

• Finansiering av fase 3 og 4

• Salgsaktiviteter for å sikre 

etterspørsel

• Volum 36 mill EUR

• Produksjonskapasitet på 

30 MW

• Oppskalere til en 

produksjonskapasitet på 

40 MW  

• Volum 40 mill EUR

• Salgsaktiviteter for å sikre 

etterspørsel

• Produksjonskapasitet på 

40 MW

• Oppskalere til en 

produksjonskapasitet på 

70 MW

• Planlegging av ytterligere 

produksjonskapasitet

1 2 3 4

2023-2024
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NORSK H2 - LOKALITET
STORT FABRIKKANLEGG MED DYPVANNSKAI
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FAKTA OM NORSK H 2 AS
STRØMFORSYNING NORSK H2 AS

Norsk H2 trenger en stabil og sterk strømforsyning for å klare å tilfredsstille behovene de neste år. 

Dette finnes ikke i dag.

En vanlig prosess til å forsterke eller bygge en slik strømforsyning på nytt er tidkrevende. For å klare dette har 
vi:

• Startet arbeidet med å etablere et nytt nettselskap (sept. 2018) med flere sentrale aktører

• Nettselskapet skal søke om konsesjon for en ny 132 KV linje fra Saurdal til Jelsa

• Nettselskapet kan kalles Industrinett (som ble brukt mye i tidligere år

• Stiftelsen av nettselskapet, finansieringen og oppstarten av arbeidet med konsesjonssøknaden vil være 
påbegynt innen utgang av 2018

• Denne linjen vil ha flere ringvirkninger med strømforsyninger i Ryfylke og styrke muligheten til etablering av 
flere prosjekt med behov for større tilgang på elektrisk fornybar kraft

• Vi har tro på at VERDISKAPING AV VÅR GRØNNE KRAFT vil gi mange nye arbeidsplasser i Rogaland
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KONTAKT
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CYRIL DUFAU-SANSOT - STYRELEDER

Tel. +33 69 5238050
E-post: cdufau-sansot@norskh2.com

RAINER W. SPETH - DAGLIG LEDER

Tel. +47 450 32 398
E-post: rspeth@norskh2.com

INFO@NORSKH2.COM WWW.NORSKH2.COM
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