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HYDROGENKLYNGEN

Hydrogenklyngen skal arbeide for å styrke hydrogenindustriens innovasjonsevne og konkurransekraft. Som partner i
klyngen får din bedrift eller virksomhet mulighet til å bli en del av et ambisiøst og resultatorientert partnerskap.
Bedrifter, utdannelses- og forskningsinstitusjoner og utviklingsaktører samarbeider tett for å fremme utviklingen av
den norske hydrogenindustrien, også i samarbeid med andre bransjer.

VISJON

Være en drivkraft for nyskaping og vekst i norsk
hydrogenbransje, og bidra til at bedrifter tar ledende
posisjoner i det globale markedet.
Hydrogenklyngen arbeider for å posisjonere norsk
hydrogenindustri slik at bedriftene øker sin konkurransekraft og tar markedsandeler i det globale markedet.

MISJON

Skape en nasjonal innovasjonsarena hvor bedrifter
samarbeider med hverandre og FoU-miljøene om å
utvikle produkter og tjenester med internasjonalt
markedspotensial.
Være attraktivt for eksisterende og nye aktører å
delta, slik at man etablerer tillit og kan dele kunnskap
og erfaringer.

HOVEDMÅL

Økt verdiskapning blant bedriftene i Hydrogenklyngen nasjonalt og internasjonalt, gjennom forpliktende
samarbeid om FoUoI, kompetanseheving, samt posisjonering i markedet.

VÅRE STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER

FOKUSOMRÅDER

FORDELER

Som deltager i klyngen vil du få:
Økt innsikt, profilering og samarbeid om
internasjonal markedsadgang
Mulighet til forsknings- og innovasjonssamarbeid
Tilgang til investormiljø og virkemiddelapparat

1. Styrke samhandling og tillit
Styrke bedriftenes evne til forskning,

2. utvikling og innovasjon

Styrke bedriftenes markedskompetanse

3. og markedets kunnskap om hydrogen
4. Investorrelasjoner og markedsstyrt
5.

innovasjonssamarbeid
Posisjonere Hydrogenklyngen nasjonalt
og internasjonalt

Tilgang til samarbeidspartnere i flere bransjer
Være med å utvikle hydrogens rolle i
omstilling av energisystemet

MARKEDSOMRÅDER
Bærekraftig
produksjon, lagring og distriusjon

Industrielle
anvendelser

Hydrogen
til transport

Hydrogen
i stasjonære
anvendelser

Hydrogen
i energisystemet

- Elektrolyse
- Reformering med
CO2-fangst
- Kompresjon og lagring
- Transportløsninger

- Erstatte fossil energi
- Bruk i industrielle
prosesser
- Produksjon av nye
produkter

- Infrastruktur
- Tungtransport
- Andre energiintesive
transportapplikasjoner
- Maritim & fly

- Energiløsninger til
bygg
- Utslippsfrie anleggsplasser
- Reservekraft

- Kobling mot fornybare
energikilder
- Hydrogen som
balansering av grid
- Off-grid løsninger

Samarbeid - kompetanse - sikkerhet - innovasjon og utvikling - posisjonering - vekst
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