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HVORFOR MERÅKER?

✓Stort luftig areal, regulert og klargjort  til
industri

✓ God tilgang på kraft

✓ Dårlig kapasitet av eksport til Stjørdal

✓ Tilgang til to markeder

✓ Jernbane tilgang

✓ Politisk vilje og interesse i to land



CAP-table

NTE Energi AS
25 %

Greenstat AS
25 %

Aker Clean 
Hydrogen 
Operating

20 %

Gen2 Energy AS
10 %

15 lokale 
aksjonærer

20 %

✓Eiere og kapitalstruktur til å kunne skalere opp til fullkapasitet på 9 
tonn hydrogen pr døgn



Produksjonskapasitet fordelt på 3 trinn
- Oppstart produksjon i Q3-2024
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Sammenligning volum hydrogen - Alstom Coradia Ilint – 89kg 

hydrogen pr vogn – 1000 km rekkevidde: [1][2]

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=52027
https://www.worldrailtech.com/portal.php?mod=view&aid=141


Infrastruktur av 
planlagt hydrogen 
produksjon langs 
Nordlandsbanen



Marked

• Industri

• Tungtransport

• Regionale busser

• Shipping 

                       
                     

               
                     

                     
                     

                     
                     

• Tog



Bedriftsnettverk underetablering for nullutslipp 
lastebiler og busser med størst tyngde i Stjørdal

• Mange flere er forventet å bli med, og alle er interessert i å anskaffe 

hydrogen pilotkjøretøy. Forventet 20-30 stk større hydrogen kjøretøy i drift 

med base fra Stjørdal i 24’-25’



Hydrogenpris

✓Ved produksjon av minimum 3 tonn/dag oppnås paritet med dagens pumpepris 

(bio) i produksjonskostnader

✓Lavere pris kan oppnås ved større volum, kostnadseffektiv distrubusjon og lavere

strømpris/nettleie.



Climate goal Norway: Reduce gross emissions 50-55% by 

2030, and 90-95% by 2050 compared to 1990-levels 

Current status: We are behind

Therefore, we need to start pilot projects today

to get competence and insights to commit the

large investments in 2025-2030



Fredrik@merakerhydrogen.no

Tel: +47 93691064

Fredrik Storflor Moen
CEO / Daglig leder / Meraker Hydrogen AS
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Forsyning til jernbane komplementært 
til landevei

Web, 20 Januar, 2021



• Introduksjon av Everfuel 
• Bred anvendelse gir det nødvendige volumet



❑Everfuel utvikler komplette verdikjeder for kommersialisering av 
grønt hydrogen i Europa 

❑Ambisjon å bygge 40-50 hydrogenstasjoner I Skandinavia

❑Orkestrerer koordinert utrulling i tett dialog med lastebilprodusenter
og logistikkselskaper

❑Samarbeid med Greenstat om hydrogenproduksjon, H2Truck og
Grønt Landtransportprogram for koordinert nasjonal innsats

❑Klar ambisjon om å få maksimal og koordinert fremdrift på det 
grønne skiftet både i land, sjø, jernbane og anlegg

Everfuel – Europeisk distribusjonsselskap for 
hydrogen med tyngdepunkt i Skandinavia
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Following markets

Initial target markets

Power 
generation

Hydrogen 
production

Hydrogen 
distribution

Hydrogen 
stations

Hydrogen 
fueled vehicles

Always owned/controlled by EverfuelCan be owned by Everfuel 
or partners

Strategic integration 
potential

Strategic opportunities via 
partnerships and services
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Åsane
Alna

Oslo V

Lærdal

Gol

Agder

Dombås/Læsja

Røldal-Haukeli

Bergen

Stavanger

Hvam

Vestby

Vestfold

Trondheim

❑ Gir nok tur/retur dekning for en betydelig
del av volumkilometrene

❑ Tungtransporten gir volumgrunnlaget for 
videre lokal ekspansjon

❑ Everfuel er i tett dialog med ASKO, 
H2Truck og Grønt Landtransportprogram
for å sikre koordinering

❑ 30 -50 lastebiler dedikert til utvalgte
traseer fullt mulig per inngagnen til 2024

❑ Betydelig potensiale for store  
utslippsreduksjoner før 2026 hvis vi vil! 

Oslo-Trondheim kan bli først ut, men 
bør raskt suppleres nasjonalt og mot 
kontinentet

Nord-Østerdal

Haugesund
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Everfuel planlegger distribusjon av hydrogen til
stasjonene med hydrogenbaserte lastebiler

❑40” Container 

❑38MPa = 1.029kg/compressed Green H2
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H2
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