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Vellykket kapitalutvidelse i Norwegian Hydrogen AS  
 

Norwegian Hydrogen AS, som tidligere i år ble etablert av Flakk Gruppen AS for å gjennomføre Pilot-

E prosjektet Hellesylt Hydrogen HUB, sluttfører i dag en vellykket kapitalutvidelse på NOK 10,3 mill. 

 

Hellesylt Hydrogen HUB, som er støttet av Forskningsrådet og Innovasjon Norge med til sammen 

NOK 37,6 mill. er nå i full gang med å utvikle en helhetlig verdikjede for produksjon, lagring og 

levering av grønt hydrogen til bl.a. ferger og cruiseskip i Geirangerfjorden. Prosjektet  har potensiale 

for oppskalering til en storskala hydrogen produksjon. Lokal produksjon av hydrogen ved bruk av 

delvis innestengt elvekraft, legger til rette for at transportsektoren kan omstille seg til nullutslipps-

løsninger både i Geirangerfjorden og omkringliggende områder.  

 

Norwegian Hydrogen AS kapitaliseres nå opp for å gjennomføre prosjektplanen, og ikke minst kunne 

være en pålitelig og sikker leverandør til det fergerederiet som vinner anbudskonkurransen om 

konsesjon på fergesambandet Hellesylt-Geiranger som har oppstart i mars 2022.  

 

Følgende selskap har tegnet seg i Norwegian Hydrogen emisjonen:  

• Flakk Gruppen AS (Initiativtager og ledende investor) 

• Hexagon Composites ASA (Høytrykksløsninger for lagring og transport av hydrogen)  

• TAFJORD (Kraftleverandør)  

• Hofseth Aqua AS (Produksjon av matfisk) 

• Astanel AS (Prosjektstyring og ledelse) 

  

“Vi er glade for å kunne gjennomføre denne kapitalutvidelsen i et finansmarked som er svært preget 

av den pågående Korona pandemien.  Med det som bakteppe er vi ydmyke over den tilliten som vi har 

blitt vist fra våre medinvestorer, og vi takker deltagerne i prosjektet for vedvarende innsats og støtte i 

oppstarten av prosjektet. Særlig retter vi en stor takk til de lokale myndighetene i Stranda kommune 

med ordfører og næringssjef i spissen», sier Knut Flakk, stifter og styreleder i Norwegian Hydrogen 

og eier av Flakk Gruppen.  

 

“Vi tvilte ikke lenge før vi takket ja til å være med i denne emisjonen. Dette fjordområdet er hjemmet 

vårt, og bærekraft er Hofseth Aqua sitt mellomnavn”, sier Roger Hofseth, administrerende direktør i 

Hofseth Aqua AS, om sin motivasjon for å tegne aksjer.   

 

Geirangerfjorden, som er et UNESCO verdensarvområde, mottar ca. 800 000 besøkende per år, 

hvorav ca. 360 000 er cruiseturister. For å redusere den lokale forurensningen, er det vedtatt å innføre 

krav om nullutslipp fra turistskip og ferger i verdensarvfjordene innen 2026. 
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Prosjektet startet opp i januar 2020, med sikte på levering av grønt hydrogen senest i 2023. 

Hydrogenproduksjonen vil skje ved bruk av delvis innestengt vannkraft på Hellesylt som ligger i den 

ene enden av verdensarvfjorden. Konvertering av fergene som opererer mellom Hellesylt og Geiranger 

til hydrogen vil gi nullutslipps-løsning , og redusere CO2-utslippene i Geirangerfjorden med 2.370 

tonn per år. Produksjonsanlegget vil også kunne levere hydrogen til lastebiler, busser og andre 

kjøretøy i regionen. 

  

PILOT-E ordningen er en finansieringsordning for norsk næringsliv lansert som et samarbeid mellom 

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova SF. Målet med ordningen er å fremme raskere utvikling 

og distribusjon av nye, miljøvennlige energiteknologier og tjenester for å bidra til å redusere utslipp 

både i Norge og internasjonalt. 

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Jan Arild Roppen, daglig leder Norwegian Hydrogen AS og eier av Astanel AS 

+47 900 27 234  

Knut Flakk, styreleder Norwegian Hydrogen AS og konsernsjef Flakk Gruppen AS 

+ 47 997 46 000 | knut@flakk.no | www.flakk.no   

 

  

http://www.flakk.no/


 

 

Norwegian Hydrogen AS 
Org.nr. 924 544 511 

Nærmere om: 

 

Flakk Gruppen AS   

Flakk Gruppen er et konsern med eierinteresser innen flere ulike forretningsområder. Visjonen til 
Flakk Gruppen er å bygge lønnsomme virksomheter som kan bidra til positiv utvikling for individet og 
samfunnet, så vel som miljøet vi lever i www.flakk.no  

Hexagon Composites 

Hexagon Composites leverer innovative løsninger for et renere miljø. Konsernet utvikler og 

produserer komposittanker og drivstoffsystemer for lagring og transport av ren energi. Hexagon er et 

norsk børsnotert selskap med hovedkontor i Ålesund. 

 

HYON 

HYON er et samarbeidsselskap som er heleid av Nel ASA, Hexagon Composites ASA og PowerCell 

Sweden AB. HYON tilbyr systemintegrasjon og nøkkelferdige løsninger med hydrogensystemer, 

inkludert produksjon, distribusjon, lagring- og bunkringsystemer og brenselcellemoduler. 

 

TAFJORD 

TAFJORD, med energi for fremtiden, er det største energiselskapet på Nordvestlandet. Vi produserer 

strøm fra vannkraft, resirkulerer avfall for oppvarming og utvikler fiberoptisk kabelnett i regionen. 

 

Fiskerstrand 

Fiskerstrand (etablert 1909) har følgende visjon: «Vi skaper bærekraftig maritim utvikling». 

Fiskerstrand vil bistå med FoU, prosjektering av hydrogenløsninger og utvikling av skipskonsept.  Om 

det blir aktuelt også med design, skipsprosjektering og utrustning. 

 

Gexcon 

Gexcon AS er et verdensledende selskap innen fagfeltet sikkerhet, risikostyring og avansert 

modellering av gasspredning, eksplosjon og brann. Vi har bygget opp betydelig erfaring gjennom 

omfattende forskningsarbeid, risikoanalyser, ulykkesgranskninger og stor-skala eksperimenter. 

 

SINTEF 

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. Vi har mer enn 30 års erfaring innen 

hydrogenteknologi og innehar kompetanse langs hele verdikjeden fra materialutvikling til 

demonstrasjonsprosjekter og tekno-økonomiske studier både nasjonalt og internasjonalt. 

 

Stranda kommune 

Stranda kommune ble innskrevet på World Heritage List (verdensarv) i 2005 på bakgrunn av 

geologien i området og fjordlandskapet. 

 

 

 

 

http://www.flakk.no/
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Hellesylt Hydrogen Hub konsortium 
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