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Pressemelding – Etablerer hydrogenselskap 

 
SKL og Liquiline øker sin satsning på grønn hydrogen ved etablering av Hydrogen Solutions AS (HYDS)  
  
Gjennom Hydrogen Solutions (HYDS) har selskapene en ambisjon om å bli totalleverandør innen grønn 
hydrogen med særskilt fokus på maritim sektor.  
 
- Dette er et viktig og riktig steg for oss som produsent av fornybar energi, med fokus på vannkraft. Ved å 
etablere et rent hydrogenselskap kan vi spisse og videreutvikle satsningen vi har gjort innenfor dette over 
flere år. Når vi nå velger å rendyrke hydrogensatsingen vår, får vi en unik mulighet til å videreforedle vår 
grønne kraft, sier administrerende direktør i SKL, John Martin Mjånes.  
 
- Liquiline har over tid etablert et svært godt samarbeid med SKL, og har allerede flere felles prosjekter. 
Det er ekstra kjekt å få til en hydrogensatsing i Sunnhordland sammen med SKL. Både fordi regionen er 
fremoverlent i forhold til mulighetene som ligger i hydrogen, og har sterke fagmiljøer som NCE Martime 
CleanTech og katapultsenteret Sustainable Energy, sier daglig leder i Liquiline, Knut Førland.  
 
Hydrogen Solutions (HYDS) misjon er å utvikle, bygge, eie og drifte flere anlegg for produksjon av grønn 
hydrogen. Selskapet vil kombinere Liquiline sin mangeårige kryogene erfaring og SKL sin erfaring med 
utbygging av kompleks infrastruktur og kraftkompetanse. Vi vil benytte kommersielt tilgjengelig og 
utprøvd teknologi til å levere nøkkelferdige løsninger. Selskapet jobber samtidig med teknologisk 
videreutvikling sammen med avtalepartnere. Vi mener at Hydrogen Solutions (HYDS) kan bidra til å gjøre 
hydrogen til et reelt nullslippsalternativ i Norge.  
 
- HYDS vil tilby skalerbare løsninger som er spesielt godt egnet for lokal produksjon, noe som også vil gi 
lokal verdiskapning. Vi vil ha en finansiell soliditet, gjennomføringsevne og kunnskap fra hele verdikjeden 
sier daglig leder i selskapet Thor Henrik W Hagen. Det å kjenne energimarkedet, både knyttet til nett og 
strømpris tror jeg vil være en preferanse for oss i markedet, samtidig har vi også god kunnskap fra 
elektrolyse til dispensing, drift og vedlikehold forsetter Hagen.   
  
Hydrogen Solutions (HYDS) kan sammen med sine eiere og samarbeidspartnere vise til flere 
referanseprosjekter, og innehar bred prosjektkompetanse. Det nye selskapet står nå i en oppstartsfase 
med flere spennende prosjektmuligheter, og har blant annet nylig signert en intensjonsavtale på 
leveranse av grønn hydrogen innen 2022 med et stort vekstpotensial. 
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