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Innspill til Hydrogenstrategien og Energimeldingen 

I forbindelse med at den nasjonale Hydrogenstrategien skal inngå i Energimeldingen, gir 
Hexagon Composites ASA med dette et innspill til hvorfor hydrogen bør stå sterkere på 
agendaen i norsk energipolitikk.  
 
Hexagon Composites ASA er en ledende internasjonal produsent av trykkbeholdere i kompositt 
for oppbevaring og transport av komprimert naturgass (CNG), biogass og hydrogengass (CHG). 
Selskapet utvikler og produserer høytrykksbeholdere for gasstransport, og drivstofftanker for 
personbiler, busser og nyttekjøretøy. Hovedmarkedene er Nord-Amerika, Sør-Amerika, Europa 
og Sørøst-Asia. I Norge er Hexagon Composites mest kjent for LPG-beholdere i kompositt til 
gassgriller og fritidsbruk. Datterselskapet Hexagon Ragasco som produserer LPG-beholderne på 
Raufoss, ble kåret til «Norges smarteste industribedrift» i 2015. 
 
Hexagon Composites er godt posisjonert innen hydrogen, og i løpet av de siste årene har 
selskapet levert lagringsløsninger for hydrogen til flere fyllestasjoner i Norge og Europa: 

 HYOP (Norge), H2 Logic and NEL Hydrogen (Norge og Danmark) 
 EMPA (Sveits), Hydrogenics Europe (Belgia), Haskel (Storbritannia) 

 
Hexagon Composites har en samarbeidsavtale med en ledende internasjonal bilprodusent for 
utvikling av lagringsløsninger for hydrogen til personbil. Videre arbeider selskapet med flere 
forsknings- og utviklingsprosjekter både i USA, Europa og Japan. Gjennom flere år i bransjen har 
Hexagon Composites etablert et solid nettverk med både nasjonale og internasjonale aktører. 
Selskapet er også godt posisjonert til å kunne tilby lagringsløsninger til hydrogendrevne skip. Med 
hovedkontor i Ålesund, har selskapet et lokalt kontaktnett i det maritime klusteret. 
 
Det er avgjørende at myndighetene tilrettelegger for næringslivsaktører i utbyggingen av den 
nasjonale hydrogeninfrastrukturen. Det må etableres støtteordninger for hydrogenfyllestasjoner, 
transportløsninger, personbiler og tyngre nyttekjøretøy i forbindelse med utarbeidelse av ny 
avtale og mandat for Enova. Stasjonsutbyggingen må initieres umiddelbart. Sentrale 
næringslivsaktører sitter klare med godkjent teknologi, kommersielle løsninger og kontaktnettverk 
med både nasjonale og internasjonale aktører for å kunne bygge ut hele verdikjeden.  
 
En utbygging vil sikre økt sysselsetting og norsk næringsutvikling med nøkkelkompetanse som 
blir verdifull for Norge i fremtiden.  
 
Med vennlig hilsen, 
 
Hexagon Composties ASA 
Jon Erik Engeset, konsernsjef 
Sign. 
 
Om Hexagon Composites ASA 
Hexagon Composites ASA har hovedkontor i Ålesund og er notert på Oslo Børs. I 2014 omsatte konsernet for 
1.651 millioner kroner og har rundt 430 ansatte. Produksjonen foregår i moderne automatiserte anlegg i USA og 
Norge, og har mer enn 50 års erfaring innen kompositteknologi. 

Til: 
Olje- og Energidepartementet  

Ålesund, 18.12.2015


